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CONCEITOS E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO
“Como motivar através de comunicação adequada e como incluir os materiais do
‘‘Golden Goal Plus’’ nas práticas de aprendizagem correntes dos países-alvo.”
Prefácio
Em muitos países europeus, uma percentagem considerável da população adulta não
possui as competências de leitura e escrita necessárias para funcionar em sociedade, e
aqueles que abandonam o sistema escolar cedo estão especialmente em situação de
risco. (Estudo: the International Adult Literacy Survey). Do mesmo modo, as actividades de
aprendizagem ao longo da vida não são frequentadas da mesma forma por diferentes
grupos de adultos. Os indivíduos com menos instrução têm taxas de participação
notávelmente menores.
Os jovens adultos formam um grupo 'difícil de alcançar', que não tem tendência a participar
na educação de adultos ou em iniciativas de aprendizagem ao longo da vida, porque
frequentemente as medidas de formação 'tradicionais' não vão ao encontro dos seus
interesses e capacidades, e na pior das hipóteses, reforçam a má auto-imagem do grupoalvo. Tudo isto cria obstáculos: uma participação reduzida numa sociedade alargada e
menor empregabilidade.
Também os aspectos sociais desempenham um papel importante no processo de
aprendizagem – a desvantagem educacional é muitas vezes uma combinação de
circunstâncias pessoais, sociais, culturais e económicas e deve ser abordada em
cooperação com outros sectores.
O projecto GOLDEN GOAL anterior desenvolveu, portanto, um currículo de formação de
competências básicas e sociais combinadas com actividades desportivas e uma caixa de
instrumentos com materiais e métodos. Esta combinação de educação em competências
básicas e desporto serviu para aumentar o interesse dos aprendentes e a sua motivação
para a formação complementar.
Com base na experiência da implementação do projecto, foi decidido transferir e adaptar
os seus resultados em três países-alvo – a Polónia, Portugal e a Alemanha.
Assim, foi desenvolvido o ‘GOLDEN GOAL PLUS’, com o objectivo de adaptar o currículo
e os materiais educativos às realidades polaca, portuguesa e alemã. Ao modificar os
conteúdos do GOLDEN GOAL, tomaram-se em consideração não só aspectos linguísticos,
mas também sociológicos e culturais dos três países-alvo.
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O conceito de implementação do ‘Golden Goal Plus’ fornece um plano de acção
estruturado para a localização e organização desses resultados na prática. Estabelece
modelos organizacionais, sugere estruturas de formação e cria uma base para a avaliação
do potencial de introdução da educação em competências básicas em combinação com o
desporto, em várias práticas de aprendizagem. Também sugere possíveis parcerias para a
sua utilização.

Conteúdos
Prefácio
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Conteúdos:
A: CONCEITOS DE IMPLEMENTAÇÃO
1.

Apresentação e comunicação

2.

Como criar um plano eficiente de comunicação para sustentar a estratégia de
implementação

3.

Plano de acção estruturado para a estratégia de implementação:
a.

Integração na politica e programas educacionais

b.

Dar formação: modelo organizacional e currículo específico

c.

Qualidade e transferibilidade

B: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO EM PAÍSES-ALVO
Planos de acção estruturados para transferências de sucesso.
Estes planos foram criados de acordo com os conceitos acima e validados por uma análise
baseada nos resultados das seguintes actividades:
-

Provisão de informação rigorosa através de entrevistas e reuniões de disseminação

-

'Oficinas de adaptação' específicas sobre os materiais: métodos, instrumentos …

-

Testes piloto e cursos com os aprendentes

-

Avaliações por peritos pedagógicos e legisladores sobre:
•

Relevância dos métodos e instrumentos

•

Potencial de uso dos materiais do ‘‘Golden Goal Plus’’ e adequação a um uso
quotidiano, num contexto local/regional/ nacional

•

Possibilidade de incentivos e financiamento para lançar novas acções de
formação

ANEXO: CURRÍCULO ESPECÍFICO

Abreviaturas:
CEF Cursos de Educação e Formação
CNO Centros de Novas Oportunidades
TIC Tecnologias de Informação e Comunicação
ONG Organização Não-Governamental
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POPH Programa Operacional do Potencial Humano
RVCC Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
VET Vocational and Education Training (Educação e Formação Vocacional)
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A: CONCEITOS DE IMPLEMENTAÇÃO
1: Apresentação e comunicação
Antes de iniciar uma estratégia de implementação e de contactar os parceiros de trabalho,
as organizações ou os legisladores envolvidos, temos de seleccionar formas de
apresentação e comunicação do projecto‘‘Golden Goal Plus’’ adequadas e atraentes, a fim
de criar as melhores condições para suscitar o interesse por estes novos temas
educacionais e aumentar o seu impacto.
É necessário transmitir uma abordagem cativante ao projecto e explicar claramente quais
são os seus objectivos e resultados.
1.

O que sabemos sobre o projecto :
-

Descrição. “Informação Geral – Contexto - Filosofia”

-

A parceria: quem são os parceiros, quais os seus papéis e qual o nosso

-

Quais vão ser os resultados: que produtos são fornecidos pelo projecto
anterior e o que se fez neste (para analisar os benefícios,para adaptar os
produtos, para preparar uma implementação com os parceiros no nosso
contexto local e nacional)

2.

Quais vão ser os grupos-alvo e os beneficiários finais

3.

Que impactos finais terão o uso dos métodos e dos instrumentos na prática de
formação e na ligação às necessidades nos sectores de trabalho

4.

Que papel positivo poderão ter os nossos parceiros na prossecução das actividades e
no apoio à implementação do projecto

Nesta primeira fase, o objectivo da apresentação e dos documentos fornecidos poderá
focar-se em:
Objectivos e finalidades:
-

Aumentar o interesse de responsáveis por educação de adultos, parceiros
sociais e empregadores pela implementação do projecto, pelo uso gratuito
dos diferentes produtos e pela sua inclusão nos seus conceitos de formação.

-

Demonstrar como a inclusão destes materiais de aprendizagem nas suas
práticas lectivas correntes pode trazer benefícios educacionais e valor
acrescentado aos seus cursos.

-

Incrementar, junto de legisladores, o interesse pela promoção destes
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conceitos educacionais para atrair publicidade alargada para este projecto no
sector da formação e dos media.
-

Aumentar a curiosidade e o interesse dos formadores e dos grupos-alvo finais
por estes novos métodos que ajudam a manter a motivação e a ultrapassar
atitudes de resistência a actividades educativas.

Grupos-alvo:
-

Educadores e formadores de adultos, responsáveis pela implementação dos
produtos nos seus cursos

-

Legisladores e intervenientes para apoiar a implementação do projecto e
dos diferentes métodos e instrumentos, incluindo as ideias-base em
programas oficiais (por ex, criando fundos, organizando eventos e
conferências, providenciando oportunidades de publicidade, abrindo portas)

-

Empregadores e representantes dos sectores profissionais

-

Formadores,

tutores,

educadores,

assessores

e

responsáveis

por

aconselhamento que trabalham com os beneficiários finais com taxas
elevadas de abandono escolar e de dificuldades, e que realmente
conhecem as suas necessidades (através de um curso curricular específico)
-

Todos os parceiros envolvidos em cursos VET (Formação e Educação
Vocacional),

envolvendo

formação

em

competências

básicas

e

aprendizagem em educação desportiva e também parceiros que fornecem
informação e comunicação sobre possibilidades educacionais (serviços de
apoio, centros de emprego)
-

Os beneficiários finais, jovens aprendentes desprivilegiados, que deviam ser
encorajados a uma maior participação na aprendizagem através de
'aperitivos' que lhes permitam abordar com gosto as actividades do projecto.

Algumas pessoas destes grupos poderão tornar-se parte de um grupo de aconselhamento
estratégico que seguiria os passos de implementação deste projecto e analisaria os
resultados.
As mensagens
As mensagens de apresentação têm de focar os benefícios que os grupos seleccionados
teriam ao tomarem parte na implementação deste novo projecto.
Exemplos:
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Para os legisladores e intervenientes, poderão incluir:
-

possibilidades de criar novos programas, atraindo grupos-alvo 'difíceis de
alcançar' e abrindo expectativas de melhores resultados

-

soluções para oferecer novos métodos de aconselhamento, VET e cursos de
qualificação em competências básicas, com o objectivo de alcançar uma
melhor integração no mercado de trabalho.

-

Através destes programas, terão a possibilidade de também se centrarem nas
'soft skills' (competências sociais) que se encaixam nas atitudes desejáveis
em determinados empregos.

•

Para os professores, formadores e tutores, a mensagem poderá incluir, através de um
curso curricular específico:
-

Vão aprender rapida e facilmente a ultrapassar dificuldades e a aumentar a
motivação dos jovens formandos,

-

ajuda a mostrar aos formandos como se respeitam as regras,

-

o projecto fornece boas soluções para a prática quotidiana de formação e os
métodos

e

instrumentos

estão

adaptados

às

vossas

necessidades

específicas,
-

estes novos materiais constituem uma forma atraente de aprendizagem de
competências básicas,

-

serão capazes de aumentar a auto-estima dos formandos.

Para o grupo-alvo beneficiário, a mensagem poderá ser:
-

vão divertir-se e fazer novos amigos,

-

poderão escolher os exercícios de que gostam mais,

-

vão conseguir fazê-lo e isso vai ajudar-vos a alcançar objectivos pessoais,

-

vão tomar consciência de novas competências e capacidades.

Uma chave de sucesso: boa comunicação
Uma estratégia de sucesso significa muita comunicação relevante entre membros da
equipa, bem assim como entre vários parceiros de cooperação e multiplicadores que
estarão envolvidos e associados na implementação deste projecto.
Construir um plano de comunicação:
Um plano de comunicação, criado pelos membros da equipa envolvidos nas estratégias de
implementação, é um instrumento útil na definição de como comunicar informação durante
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o projecto – status, reuniões, actividades, contactos, questões, acesso aos produtos e
criação de documentos.
Um plano de comunicação ajuda a:
•

ponderar que tipo de mecanismos de comunicação serão necessários para
uma implementação bem sucedida: (acções, comunicados à imprensa,
entrevistas, apresentação em powerpoint, folhetos, cartazes...),

•

estabelecer expectativas de comunicação proactiva entre os membros da
equipa, parceiros e multiplicadores,

•

documentar que actividades vão ser reportadas (muita informação é trocada - e
muitas decisões são tomadas! - em contextos informais),

•

tornar transparente que reuniões serão realizadas para manter o alinhamento e
a sincronização,

•

estabelecer como as decisões vão ser documentadas e quem vai participar nas
actividades (atenção aos sinais de aviso relacionados com a participação, tais
como produtos atrasados ou em falta),

•

identificar os intervenientes que devem estar envolvidos na implementação
(não esquecer potenciais patrocinadores desportivos, parceiros externos,
membros da equipa multidisciplinar, para além dos membros nucleares da
equipa),

•

definir os canais de informação e comunicação, tais como emails, correio de
voz,

mensagens

de

texto,

conversas

informais,

reuniões

virtuais,

teleconferências, etc.
•

fornecer uma lista dos contactos telefónicos e por email na área-alvo e tentar
desenvolver relações individuais.

Uma boa comunicação não só torna claro como a implementação do projecto vai funcionar;
ela também permite que as pessoas fora da equipa nuclear saibam o que esperar. Pode
igualmente documentar comunicação que deve ocorrer entre actividades relacionadas e
outros projectos.
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2: Plano de acção estruturado para uma estratégia de implementação
a) Integração em políticas e programas educacionais
É necessário ter a opinião e o comprometimento dos legisladores para planear
perspectivas de projecto futuras.
Organização de entrevistas específicas com estes parceiros.
Identificação de quais são as políticas educacionais determinantes, os programas e as
organizações que realizam oportunidades de formação com actividades de aprendizagem
de competências básicas, a nível nacional, regional ou local.
Conhecimento de qual o processo a seguir para a candidatura a novos programas e novos
financiamentos.
Antes de começar a contactar o serviço adequado ou chegar ao legislador certo, temos de
preparar os argumentos principais para levar o nosso contacto a tomar decisões:
-

temos conhecimento sobre política de programas e diferentes opções
educativas, no que respeita a jovens adultos com dificuldades em
competências básicas,

-

temos experiência na criação e implementação de diferentes programas de
formação, incluindo programas com actividades desportivas,

-

temos experiência durante este projecto e boa informação sobre novas
necessidades e métodos,

-

realizámos uma análise das condições para a motivação de grupos-alvo
'difíceis de alcançar', através da inclusão conjunta de actividades desportivas
e aprendizagem de competências básicas.

Temos de ser capazes de explicar claramente a nossa definição de alguns factores
impulsionadores principais, tais como:
-

conhecimento dos perfis individuais e colectivos dos jovens formandos
desprivilegiados ,

-

o nosso potencial para fornecer métodos adequados para motivar estes
grupos-alvo,

-

o nosso envolvimento com a rede de estruturas de aconselhamento e apoio
de jovens adultos,

-

quais são os possíveis benefícios e impactos para uma melhor integração nos
vários sectores de trabalho?

-

a nossa própria análise das condições favoráveis à implementação da
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aprendizagem combinada educação-desporto,
-

como garantir a sustentabilidade após a criação do projecto e quais os
critérios de avaliação e indicadores de sucesso?

-

qual vai ser o papel do grupo nacional de aconselhamento estratégico.

A não esquecer: O nosso objectivo principal é obter opiniões positivas dos legisladores que
tomam decisões sobre o possível financiamento e implementação do projecto ‘‘Golden
Goal Plus’’.
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b) Dar formação: Modelo organizacional
Curso curricular específico. Testes piloto
Temos de pensar na organização e colocação dos resultados na prática. Aqui
apresentamos ideias para um modelo organizacional dos novos métodos de formação do
projecto, a fim de garantir a sustentabilidade das actividades e resultados positivos
alinhados com os objectivos.
Temos de criar condiçoes para um impacto de sucesso, através da preparação e avaliação
de alguns factores-chave, para garantir uma implementação eficaz:
-

as estruturas necessárias,

-

as potencialidades (administração, pessoal, orçamento),

-

os obstáculos e oportunidades,

-

a organização e agenda dos cursos,

-

as parcerias necessárias,

-

a avaliação e comunicação dos resultados (relatório, eventos).

Um 'curso curricular' específico (em Anexo) e diferentes testes piloto irão preparar a
formação: a finalidade é dar orientações organizacionais aos agentes de educação, tais
como professores, responsáveis por aconselhamento, autores de cursos, formadores,
tutores, treinadores desportivos, e directores de organizações desportivas, e assim poder
responder às seguintes questões:
Objectivos:
-

após financiamento do projecto, o que determinará o sucesso deste novo
programa?

-

o nosso plano de acção enquadra-se no projecto?

-

que indicadores escolheremos para avaliar os resultados?

-

Que benefícios são também esperados pelos legisladores?

-

quem estará envolvido em quê, como e onde?

-

que condições são necessárias para organizar uma oferta de formação eficaz

Prática:

incluindo os novos métodos (em especial, factores financeiros)?
-

qual será a nossa análise e relatório sobre as alterações provocadas por este

13

programa?
-

como melhoraremos os nossos métodos educativos de aprendizagem (formar
os formadores...)?

-

o que percepcionamos como ameaças ou obstáculos a uma implementação
de sucesso?

-

como vamos gerir a coordenação, administração e avaliação dos diferentes
aspectos do projecto?

Ligações:
-

como vamos gerir as parcerias necessárias com estruturas desportivas
(contrato legal, acessibilidade, custos, materiais, flexibilidade)?

-

quais serão as ligações com as aprendizagens dadas pelos outros formadores
e como combinaremos os diferentes cursos e avaliaremos os resultados
pedagógicos?

-

como comunicaremos e disseminaremos as nossas actividades? (rede usual
de parceiros, grupo nacional de aconselhamento estratégico)

Em relação aos formandos: como motivar o grupo-alvo desprivilegiado para participar
nestes novos métodos de aprendizagem:
Exemplos:
-

os seus interesses por desporto e TIC,

-

o seu projecto individual, atitudes e competências básicas necessárias (o que
têm de melhorar) e as opções para alcançar os seus objectivos. Quais as
ligações com os perfis de emprego?

-

as suas opinões sobre como tornar a formação em competências básicas
mais interessante para eles.

c)

Qualidade e transferibilidade

A fim de assegurar a implementação do projecto ‘‘Golden Goal Plus’’ nos países-alvo,
temos de garantir a qualidade dos produtos fornecidos e demonstrar que o projecto está
adequado às necessidades locais. Temos de poder avaliar os critérios seguintes e
comunicar eficazmente os nossos resultados e perspectivas de futuro.
Exemplos de indicadores para a avaliação das diferentes actividades e experiências:
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Para os formadores e tutores:
-

envolvimento nestes novos métodos de aprendizagem, criando uma
atmosfera positiva,

-

distribuição clara de papéis entre os membros do pessoal,

-

falta de bases de dados e dificuldades organizacionais existentes,

-

melhoramento da taxa de insucesso e abandono escolar, reforçando a autoestima e evitando a discriminação,

-

mais respeito pelas regras,

para os formandos:
-

exercícios que realmente lhes interessem,

-

aprendizagem mais fácil das competências básicas,

-

potencialidades de trabalho em equipa e cooperação,

-

identificação de competências úteis para emprego,

para os gestores:
-

dificuldades no processo de implementação (ideias para melhorar),

-

a prática real enquadra-se nos objectivos do projecto?

-

colaboração de perto com administração e a rede de serviços de apoio,

-

relação com as estruturas desportivas,

-

coordenação eficaz dos diferentes módulos do curso,

-

actividades do grupo nacional de aconselhamento estratégico (reuniões,
relatórios),

-

estratégia de disseminação e instrumentos necessários,

-

possibilidades de partilha de experiências com novos parceiros e planos para
oferta de possibilidades de formação a formadores em novas estruturas,

-

adaptações possíveis de produtos existentes,

-

que modelos são replicáveis e quais as novas opções de transferência do
projecto (novos sectores, novos grupos-alvo)?
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B: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO NOS PAÍSES-ALVO
Planos de acção estruturados para transferências de sucesso
1)

Apresentação e comunicação: Planos de acção

Instrumentos adequados e formas de comunicação
Alemanha:
Uma

descrição

de

projecto

pormenorizada

foi

realizada

em

formato

formal

(PowerPoint). Está adaptada aos diferentes grupos. Uma versão mais curta é usada
com formadores e professores. Focam-se em contactos pessoais com instrumentos
importantes.
Polónia:
Os instrumentos são escolhidos conforme os diferentes grupos-alvo (jovens mães,
jovens em risco, minorias étnicas). Aqui eles cooperam com ONGs ou associando
pessoas que trabalham em determinados ambientes. As formas mais comuns e
eficazes de comunicação são reuniões pessoais e uso de apresentações multimédia
durante as reuniões (objectivos, dados e resultados esperados). Outro bom instrumento
é a apresentação de boas práticas durante reuniões pessoais com intervenientes
potenciais e utilizadores.
Portugal:
Os instrumentos são ajustados conforme o alvo. A cooperação é extremamente útil,
porque ajuda a englobar um vasto leque de grupos-alvo: escolas, centros de formação,
CNOs. Fornece a possibilidade de criar um plano de acçãoque vá ao encontro das
expectativas mútuas.
Todos os parceiros:
O site do projecto, a newsletter e os cartazes e folhetos específicos, traduzidos na
língua do país, são usados como apoios importantes e instrumentos de comunicação.
Apresentação aos contactos, lista de alvos, modo de contacto
Alemanha:
Importância de envolver não só os intervenientes, mas de trabalhar numa abordagem
ascendente (bottom-up): isto significa envolver formadores e professores desde o
começo da fase de implementação (entrevistas específicas, oficinas e reuniôes) na
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própria organização de formação, e das organizações associadas, a nível local e
regional.
Polónia:
Para formar laços permanentes, é útil organizar trocas de informação, reuniões
individuais e colectivas, durante as quais as diferentes fases são discutidas. Durante
várias actividades de disseminação, os seguintes alvos foram analisados: ONGs,
escolas primárias e secundárias, centros de formação vocacional e desportivos, bem
assim como representantes de professores locais e instituições de educação nacionais.
A experiência mostra que quanto mais longa é a fase de implementação, mais difícil se
torna assegurar a estabilidade do grupo. Temos de constantemente realizar actividades
que encorajam a participação activa.
Portugal:
Lista de alvos pricipais: escolas secundárias e representantes de centros de formação
vocacional, assim como centros de formação de professores, ONGs e instituições
locais e nacionais de educação (entrevistas pessoais e reuniões de disseminação).
Análise da experiência: valor acrescentado para o projecto e adaptações
necessárias dos produtos.
Alemanha:
-

Oficinas bem preparadas com pequenos grupos de participantes e em especial
contactos pessoais.

-

Participação em eventos e conferências a nível regional e nacional, com tópicos
semelhantes, para apresentar o projecto e os produtos.

Importância de:
-

Conhecimento pormenorizado dos produtos originais e adaptados e experiência
prévia do parceiro tandem.

-

Feedback do nosso grupo de aconselhamento regional, dos formadores e
professores, após as oficinas e os testes piloto.

Polónia:
A formação prática de alguns formadores (pelo menos dois) é necessária (através de
currículo, testes piloto), a fim de que possam tornar-se agentes divulgadores do
‘‘Golden Goal Plus’’ e sejam os representantes do projecto na sua zona. O interesse
interno permitirá o seu desenvolvimento e a activação de outros grupos.
Valor acrescentado:
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-

Cooperação com os representantes de muitas instituições, relacionada com a
avaliação

do

material

adaptado

e

as

orientações

para

actividades

complementares (conselho científico).
-

Abrir o ambiente do formador a formas inovadoras de formação e demonstrar
quão importantes são, para o processo, não só as condições intelectuais, mas
também as físicas.

Realizaram-se várias actividades de disseminação (reunião numa feira de educação e
no Inspectorado de Educação). As acções que promovem uma participação activa e
trocas constantes são elementos cruciais da cooperação.
Portugal:
Reuniões, curso curricular e testes piloto revelaram o interesse real dos grupos-alvo,
utilizadores finais, e permitiram assinalar as adaptações necessárias.
As reuniões com os peritos passaram para a análise os benefícios possíveis e o valor
acrescentado do projecto.
Adequação ao uso quotidiano:
-

Materiais muito adequados a aulas de recuperação. Uma lista de novos
materiais será acrescentada após avaliação durante os testes piloto.

-

Muito adequados para CEFs e adultos em processo de RVCC.

-

Não aplicável no trabalho de projecto transdisciplinar quotidiano.

-

Dificuldades em motivar os professores para um uso intensivo dos instrumentos
(pressões por parte da escola causam-lhes stress e impedem-nos de serem
mais abertos a inovações).

Todos os parceiros:
A fim de prepararem uma comunicação adequada e uma estratégia de implementação
enquadrada no seu contexto nacional, regional e local, todos os parceiros prepararam
um Catálogo de recomendações sobre as seguintes categorias do projecto:
-

Layout gráfico, formato de qualidade, logo, extensão dos documentos…

-

Duração dos cursos e exercícios (por ex. o novo sistema modular)

-

Língua, estrutura (por ex. novos capítulos, conteúdos ou foco, ordem diferente)

-

Métodos didácticos

-

Novos materiais ou actividades a acrescentar

-

Referência a novos grupos-alvo

-

Adequação a uso quotidiano

-

Outras questões
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Preparação de um exame financeiro
Alemanha:
Analisar possíveis fontes de financiamento a nível regional, por ex. Departamento do
Trabalho, Ministério da Educação.
Um importante aspecto da preparação é o contacto constante desde o começo do
projecto.
Polónia:
No seguimento dos contactos e constantes intercâmbios, possibilidade de financiar o
empreendimento com verbas específicas do Ministério da Educação Nacional, ou como
parte dos Fundos Estruturais.
Portugal:
É possível procurar financiamento para a formação no contexto do projecto junto do
Ministério de Educação e também dos Fundos Estruturais.
Integração em políticas e programas educacionais
Planos de acção
Contactos: Legisladores, autores de currículos, ligações a outras iniciativas
Alemanha:
Convites: decisores políticos e representantes de grupos de interesse. Contactos a
nível regional com o Departamento do Trabalho e associações de educação.
Apresentações a pessoas responsáveis pela criação de cursos na própria organização
e noutros centros de formação.
Ligação: cooperação com a Bayerische Volkshochschulverband, uma associação local
e o Departamento Distrital responsável pela educação e desporto.
Polónia:
-

Cooperação com o Ministério de Educação da República da Polónia, o Centro
Voivodship para a Formação de professores e a Direcção de Educação.

-

Contactos com autores de currículos e parceiros comerciais para os envolver no
projecto. Apresentação à Câmara de Lodz e ao Inspectorado Regional e
também ao Inspectorado de Bialystok. Cooperação com outras instituições
interessadas.

Linhas políticas: “Orliki-bolisko w kazdej gminie” Regionalização: Na Polónia é
necessário seguir políticas separadas em 16 Regiões(Voivodships).
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Portugal:
-

Contactos

com

Representantes

de

Centros

de

Formação

Contínua

e

Universidades
-

Reuniões com autoridades regionais e nacionais

-

O grupo nacional de aconselhamento estratégico está familiarizado com as
linhas Orientadoras do projecto e ajudou a desenvolver actividades e matriais do
projecto

-

Reuniões individuais com peritos

-

Cooperação com formadores de ONGs e escolas, nas áreas do projecto .

-

Apresentação em 4 escolas secundáriase um CNO.

Planos de financiamneto para alguns serviços do projecto
Alemanha:
-

Possibilidade de o Bundesagentur für Arbeit integrar partes do conceito em
cursos existentes e financiados para jovens adultos desprivilegiados.
Estes cursos poderão ser reestruturados para ir ao encontro de necessidades de
vários grupos-alvo: por ex. adultos +50 com poucas competências; cursos em
que as actividades desportivas serão combinadas com outras formações.

Polónia:
-

As cooperações diferentes estabelecidas permitirão planos de financiamento.

Os produtos do projecto ajudam nas discussões finais sobre uma possível
implementação a nível local com o Departamento de Educação na Cãmara de Lodz e o
Inspectorado em Bialystok.
Portugal:
-

Negociações com o Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua
para acreditar um novo curso com este tema.

-

Possível financiamento e implementação junto do Centro de Formação local
(curso aprovado)

-

As perspectivas de incentivos do sector privado em relação à formação não são
muito positivas (baixa interacção, apenas as grandes companhias estão
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conscientes dos benefícios do desporto nas competências sociais, iniciativas e
empreendedorismo)
Adaptações necessárias para enquadramento nas estruturas de financiamento
Alemanha:
Os cursos podem ser reestruturados para ter maior sucesso com determinados jovens
adultos, cumprindo com os requisitos dos programas de apoio fornecidos pelos
departamentos de emprego.
Polónia:
-

Seguir os resultados das recomendações para alterações no projecto, para
cumprir os requisitos do Fundo Social Europeu e outros financiamentos.

Portugal:
-

Foram feitas adaptações para cumprir os requisitos do Fundo Social Europeu e
do POPH

Tipo de propostas para alguns dos produtos
Alemanha:
Todos os produtos desenvolvidos no projecto podem ser introduzidos/combinados com
outros

serviços

oferecidos

pela

organização

ou

propostos

como

'oferta'

ao

Departamento do Trabalho, a fim de implementar novas actividades especialmente
adaptadas a determinados grupos-alvo.
Polónia:
Em particular os produtos criados no projecto Golden Goal podem ser completamente
implementados noutros projectos. Revestem-se de um interesse especial para Centros
de Formação Vocacional e serviços de apoio à formação, de tradição já antiga. Os
legisladores serão constantemente informados sobre a variedade, inovação e
capacidade de atracção dos cursos ‘‘Golden Goal Plus’’.
Portugal:
Os produtos são especialmente interessantes para os centros de Formação Vocacional,
Centros de Novas Oportunidades e escolas secundárias com cursos CEF (nestas os
produtos estão prontos a ser usados e muito úteis, especialmente para literacia básica).
Numa fase posterior: o desporto será usado como pivot na organização do currículo.
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Outras possibilidades de estruturas de financiamento:
Alemanha:
-

Programas nacionais dos ministérios

Polónia:
-

Próxima fase:

cooperação com

o

Ministério de Desporto e Turismo.

Financiamento pelo Fundo Social Europeu (nível local e nacional).
Portugal:
-

Fundo Social Europeu e POPH a nível local e nacional

-

Iniciativas locais (Câmara Muicipal que promove o programa do Desporto
Escolar)

3) Dar formação: modelo organizacional e currículo specífico: planos de acção
Possibilidades de cumprir eficazmente as funções do projecto e pôr as
actividades em prática
Alemanha:
O mais importante: ter uma boa estrutura de comunicação. A administração e o pessoal
têm de estar informados. Os formadores apoiam o conceito e estão convencidos das
vantagens dos produtos, através do curso curricular específico. Os produtos (currículo
e caixa de ferramentas) podem ser aplicados na prática, de acordo com o currículo do
grupo-alvo específico e não perturbam a estrutura dos planos regulares de actividades.
O processo de validação tem de ser constantemente implementado.
Polónia:
A administração inclui agora o conceito em novas aplicações no país.
-

Importância de envolver os formadores através do currículo. As decisões de
implementação estão sujeitas ao acordo das instituições. Foram realizadas
formações de validação com formadores, formandos, formadores consultores e
peritos.

Portugal:
Todos os membros do pessoal estão envolvidos na implementação e disseminação; os
produtos já foram adoptados no trabalho quotidiano e são sempre incluídos nas
reuniões com decisores políticos.
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Organização dos cursos
Primeira fase para todos os parceiros: o curso curricular específico de quatro dias. (ver em
Anexo)
Alemanha:
-

Materiais bem preparados e parcerias: é necessário haver tempo suficiente para
os formadores se familiarizarem com os objectivos e produtos do curso. As
reuniões serão restringidas a 2 ou 3 horas no máximo e serão muito concretas e
práticas.

Polónia:
-

Reuniões oficinas e curso curricular prepararão os forrmadores. Alguns deles
têm experiências prévias semelhantes. Os produtos do ‘‘Golden Goal
Plus’’serão adoptados na prática quotidiana.

Portugal:
-

Formação de validação: curso curricular, oficinas, formadores consultores e
peritos.

Parcerias adequadas, contactos e formas de comunicação
Alemanha:
-

Facilidade em envolver os parceiros, uma vez que eles fazem parte de muitas
redes, a nível local, nacional e europeu.

Polónia:
Parceiros do Departamento do Trabalho e organizações desportivas aderiram à seriedade
conceptual do projecto e encontram-se informados através de reuniões e da newsletter. A
comunicação é baseada na promoção ampla (internet, folhetos, cartazes). Os contactos
são tão frequentes quanto possível e baseados nas experiências e resultados do projecto.
(3 ou 4 vezes por semestre).
Portugal:
Legisladores importantes locais aderiram ao projecto e estão prontos a promovê-lo
alargadamente. Os contactos são mantidos com frequência (promoção ampla: emails,
cartazes, folhetos e telefonemas), em conjunto com os formadores para acompanharem os
resultados e adaptarem os materiais: Reuniões cerca de três vezes por semestre.
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Adopção de métodos, currículo e materiais nos cursos regulares
Alemanha:
Os formadores e professores podem usar os materiais num curso regular; devido à sua
estrutura modular, os formadores e professores podem escolher alguns exercícios/
instrumentos relacionados com o ensino de TIC, ou de competências de leitura. Os
produtos oferecem flexibilidade na introdução de instrumentos adequados na prática.
Polónia:
Durante as reuniões de disseminação, foram dados materiais aos formadores

de

diferentes instituições. Assim, eles podem usá-los ou combiná-los com as suas práticas
existentes. Materiais‘‘Golden Goal Plus’’ foram adoptados pelos formadores de AHE’s e
BIR’s na sua prática quotidiana.
Portugal:
Um trabalho regular com o Currículo e a Caixa de Ferramentas por peritos e formadores de
aconselhamento, revelou que a maior parte dos materiais é adaptada e útil no trabalho
quotidiano de sala de aula. A flexibilidade dos currículos é indispensável para uma
formação eficiente com este grupo-alvo. Os materiais são

mais adquados para os

formadores e formandos envolvidos nos programas VET, ou dos CNOs.
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1)

Qualidade e transferibilidade: Planos de acção

Avaliação de produtos e serviços
Modelos genéricos ou replicáveis
Alemanha:
Oferta de:
-

avaliações externas: entrevistas com legisladores e peritos nas áreas das
competências-chave.

-

avaliação interna do currículo e da caixa de ferramentas feita com base em
testes piloto e questionários aos formadores e ao grupo alvo final (jovens
adultos disprivilegiados).

Ponto forte: Qualidade comprovada dos materiais didácticos do projecto anterior
Golden Goal e durante os testes piloto
Ponto fraco: alguns dos exercícios centram-se nos desportos típicos dos rapazes, e é
necessário tomar em consideração as várias necessidades dos grupos-alvo, por ex.
raparigas jovens, adultos, pessoas com deficiência. Importante: os instrumentos são
estruturados de forma a serem facilmente adaptáveis a outros desportos
Polónia:
Ponto forte: os materiais já existentes e as experiências anteriores de países que
realizaram o Golden Goal tornaram mais fáceis as adaptações necessárias.
Ponto fraco: uma associação muito clara do projecto com actividades relacionadas com o
futebol. Uma perspectiva mais alargada a outros desportos devia ser acrescentada.
Portugal:
Pontos fortes: Qualidade dos produtos já disponíveis do projecto Golden Goal e
experiência anterior, e possibilidade de actividades de aprendizagem com grupos-alvo
novos e diferentes.
Possibilidade de replicar o modelo, através de contactos com instituições de desporto
professionais ou semi-professionais.
Ponto fraco: mudança de instituição parceira
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Propostas comerciais para alguns dos serviços ou produtos
Alemanha:
Oferta ao Departamento do Trabalho de partes do conceito para inclusão nas medidas
existentes. Oferta de cursos adicionais combinando desporto com outras formações, por
ex. desporto+línguas, desporto+ TIC etc.
Polónia:
As propostas comerciais para introduzir produtos no mercado serão possíveis após os
testes piloto, especialmente com instituições de desporto profissionais ou semiprofissionais.
Portugal:
Em geral os cursos são gratuitos podendo ser financiados pelo Ministério da Educação, ou
com financiamento europeu.
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Adaptação da estrutura ou base do projecto para outros financiamentos possíveis
(novos sectores, novos grupos-alvo)
Alemanha:
-

O conceito pode ser usado com grupos com deficiência ou desempregados de
longa duração, como um primeiro passo para a sua integração no mercado de
trabalho e vida activa na sociedade.

-

Alterando-se o local de aprendizagem, o conceito pode ser usado praticamente
com qualquer grupo-alvo e tipo de curso.

Polónia:
-

Os materiais podem ser adaptados às necessidades dos mais jovens (alunos de
Jardim de Infância), uma vez que há frequentemente negligência a este nível.

-

Métodos educativos fossilizados na Polónia: o currículo não está adequado às
necessidades actuais das crianças (70% das crianças em jardins de infância têm
problemas básicos de comunicação e adaptação, de acordo com uma pesquisa do
país)

-

Adaptações para enquadramento no Fundo Social Europeu (mais focado em
aspectos locais).

Portugal:
-

Possibilidade de adaptar a estrutura para enquadramento no Fundo Social Europeu
(mais focado em formação de professores).

-

Possibilidade de adaptar os materiais para grupos-alvo mais novos. De acordo
com uma investigação realizada em Portugal, as escolas especiais vocacionais
estão muito preocupadas com problemas ligados à falta de motivação para
melhorar as competências básicas (novos instrumentos para professores e
formadores lidarem com o problema).

-

Novos grupos-alvo: adultos em processo de RVCC e alunos de cursos EFA.

Enquadramento nos padrões. Relevância contínua
Alemanha:
Partes do conceito podem ser adquado a outras realiades existentes: Actividades de
formação para aprendentes de origem imigrante, ou desempregados de longa duração; as
medidas relacionadas com a saúde física e psicológica serão as primeiras a ser
implementadas.
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Polónia:
A estrutura do projecto é fácil de adaptar para enquadramento nos padrões. Alvos:
crianças com deficiência, migrantes (em especial, crianças).
Portugal:
A análise da situação no país revelou que o conceito Golden Goal se enquadra na maior
parte dos programas nacionais para melhoria de competências básicas.

28

ANEXO: CURRÍCULO ESPECÍFICO

CURSO ‘‘GOLDEN GOAL PLUS’’

Área Temática: Metodologia de novas formas de dar formação a jovens em risco
CURRÍCULO para um CURSO ESPECÍFICO de 4 DIAS
O curso ‘‘Golden Goal Plus’’ destina-se a:
-

Formadores, tutores, educadores, responsáveis por aconselhamento, treinadores
que trabalham com jovens em risco com taxas altas de abandono escolar e
dificuldades, e que têm consciência dos défices e falhas dos métodos de formação
tradicionais.

-

Todos os agentes e organizações envolvidas em cursos VET (Formação e
Educação Vocacional), relacionados com oferta de competências básicas e
aprendizagem de educação desportiva e também intervenientes que fornecem
comunicação e informação sobre possibilidades educativas (serviços de apoio,
centros de emprego).

Objectivos principais do curso:
-

Pôr em prática o valor acrescentado dos resultados do projecto, fornecendo aos
profissionais novos instrumentos e soluções adaptados ao seu contexto local real.

-

Atrair curiosidade e interesse da parte dos formdores que trabalham com estes
grupos-alvo, para com novos métodos que diminuem as dificuldades em manter a
motivação e ajudam a vencer a resistência a actividades educativas.

-

Preparar uma boa equipa de trabalho, fornecendo um modelo de formação
organizacional: como em qualquer processo de qualidade, todos as fases,
impusionadores-chave e ligações têm de ser previamente preparados.

Metodologia:
Os princípios pedagógicos do curso baseiam-se em:
1.

Um bom diagnóstico e conhecimento do contexto local, a fim de se poderem definir as
carências e necessidades específicas.

2.

Uma preparação cuidadosa e rigorosa das diferentes parcerias necessárias para obter
uma equipa colaborativa, que combine aprendizagem de competências básicas,
actividades desportivas e desenvolvimento de competências de empregabilidade que
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se enquadrem no mercado de trabalho.
3.

Uma definição clara dos conceitos de aprendizagem: objectivos, prática, avaliação
(Quem é responsável, Como verificar? O que fazer? Quais os resultados?).

O curso centra-se na aprendizagem situada, empoderamento, possibilidade de uso criativo
dos materiais fornecidos através de adaptação às necessidades específicas e numa
abordagem de resolução de problemas.
Os métodos a aplicar serão:
-

participação de peritos no processo de preparação das actividades de colaboração
nas áreas de: projectos europeus, desporto, sectores profissionais, psicologia,
didáctica, aconselhamento, etc. Esta participação pode ser feita durante o curso e
através de apoio e orientação após o curso.

-

inclusão de experiências prévias dos participantes, a fim de se fazer o
levantamento das carências e melhorarem os resultados através da introdução de
novos métodos e técnicas.

-

debates interactivos, exercícios, dramatizações

-

elaboração de um plano de acção para cada participante.
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Programa do curso:
1º Dia: Módulo 1: Introdução e desafios
-

Apresentação de participantes e formadores, 'exercícios de aquecimento'

-

Contexto do projecto: informação relevante do projecto anterior sobre questões
semelhantes, pesquisa e adaptações aos contextos específicos dos novos paísesalvo.

-

Percepções sobre dar formação a jovens de risco; experiências dos participantes,
debate e conclusões.

-

Apresentação da abordagem geral e mudanças nos ambientes de aprendizagem;
novos cenários; parcerias; formas de colaboração em equipa.

-

Demonstração de integração dos novos materiais de aprendizagem na prática
corrente e dos seus benefícios educativos e valor acrescentado aos cursos.

-

Resultados relevantes da experiência e trabalho prévios.

2º Dia: Módulo 2: Preparação e leccionação dos novos métodos e instrumentos: grupos de
trabalho
-

Análise de condições para a motivação dos nossos grupos-alvo 'difíceis de
alcançar', através da inclusão de actividades desportivas em conjunto com
aprendizagem de competências básicas.

-

Apresentação dos diferentes instrumentos e exercícios fornecidos.

-

Apoio em PowerPoint; feedback e debate

-

Nos grupos de trabalho, preparação e avaliação de factores-chave que garantam
uma implementação eficaz en contexto local:
•

estruturas necessárias

•

potenciais (administração, pessoal, orçamento)

•

obstáculos e oportunidades

•

organização e agenda dos cursos

•

parcerias necessárias

•

estratégias

de

aprendizagem

(empoderamento,

ligações

a

sectores

profissionais)
•
-

avaliação e comunicação de resultados (relatório, eventos)

Cada grupo prepara uma dramatização a realizar no terceiro dia, incluindo um plano
de acção que contenha os passos acima descritos.

-

Debate com formadores e peritos: abordagem de resolução de problemas.
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3º Dia: Módulo 3: Da teoria à prática: dramatizações
-

Cada grupo expõe a formadores e peritos como se prepararam e organizaram para
dar formação (através de uma dramatização).

-

Avaliação e debate sobre:
•

preparação adequada (contexto, instrumentos),

•

dificuldades no processo (sugestões de melhoramento),

•

a prática real enquadra-se nos objectivos do projecto? (respostas possíveis),

•

relações com as estruturas desportivas e rede de serviços de apoio,

•

adaptações possíveis dos produtos existentes,

•

envolvimento nos novos métodos de aprendizagem numa atmosfera positiva,

•

distribuição clara de papéis entre os membros do pessoal,

•

carências de bases de dados e dificuldades organizacionais existentes.

-

Debate com formadores e peritos: abordagem de resolução de problemas.

-

Cada participante prepara uma matriz com o seu próprio plano de acção para
apresentar no 4º dia.

4º Dia: Módulo 4: Avaliação e visita de estudo
-

Trabalho dos participantes:
•

Apresentação individual (a formadores e peritos) de um plano de acção,
incluindo uma breve análise dos factores-chave positivos para uma formação
de sucesso e processo de organização

•

Cada apresentação é seguida de debate e preparação de calendarização de
cada implementação local e formas de apoio e orientação

-

Avaliação do curso

-

Visita de estudo:
Encontro com profissionais ligados à educação em competências básicas e/ou
educação desportiva, ou participação num evento desportivo para assegurar a criação
de uma atmosfera informal no fim do curso.
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