“go4job – Portal Europeu para o emprego e Carreira”

www.go4job.de
Ao transitarem da escola para o
mercado de trabalho, os jovens
encontram
inúmeros
obstáculos.
Melhorar os sistemas de apoio
implica
destacar
caminhos
alternativos para uma transição de
sucesso, bem como oferecer redes
de
informação
adicionais
e
orientações
profissionais
complementares
às
ofertas
existentes. É aqui que entra o
Projecto “go4job”.
O go4job procura contribuir para
orientar os jovens na transição da
escola para o mercado de trabalho,
recorrendo à utilização de meios
digitais (jobcasts), ferramentas que
possibilitarão o estabelecimento de
redes de aprendizagem conjuntas.
Jobcasts, wikis e blogs permitirão
oferecer uma visão real do mundo do
trabalho e das suas exigências,
facilitando a tomada de decisões
sobre emprego e carreira.
“De jovens para jovens”
O Projecto go4job baseia-se numa
aprendizagem conjunta entre pares.
Jovens
que
abandonaram
precocemente a escola, ou que
pretende seguir caminhos diferentes,
podem aprender com outros jovens
que se encontram inseridos no
mercado de trabalho. Um grupo de

jovens alemão – “Potenziale NRW” –
colabora com os parceiros do
Projecto go4job desde o início. Este
grupo é composto por jovens
voluntários, filhos de imigrantes, e é
coordenado pela Hauptstelle RAA
NRW.
Os jovens apresentam a outros
jovens cursos de formação e
profissões e explicam os desafios
profissionais pelas suas próprias
palavras.
Estes
testemunhos
pretendem apoiar o processo de
tomada de decisão sobre emprego e
carreira.
O Portal go4job
O projecto tem como objectivo
desenvolver
um
portal
(www.go4job.de),
com
uma
estrutura
tipo
“cidade
das
profissões”, incluindo:
“Cinema”
Na secção “Cinema” os jovens
encontrarão
“Jobcasts”
(vídeos),
produzidos por outros jovens e
trabalhadores, com conselhos sobre
profissões e escolhas de carreiras.

1

“Mediateca de Informação”
A secção “Mediateca de Informação”
oferece informações básicas sobre
recrutamento e formação que podem
ajudar a tomada de decisão sobre
carreira profissional.

Parceiros


Bundesverband Berufliche
Qualifizierung e.V., Alemanha
www.q-verband.org

“Formação”
Tal como num ginásio, nesta secção,
os jovens poderão avaliar as suas
capacidades, bem como treinar
outras competências fundamentais e
relevantes para a inserção no
mercado de trabalho



Bildungsberatung Till Becker &
Co. GmbH, Alemanha
www.lernkultur-online.de



TermNet – International Network
for Terminology, Áustria
www.termnet.org

“Cafe Europa”
Nesta secção será possível comunicar
e trocar experiências com outros
jovens, especialmente oriundos dos
países parceiros do projecto.



Modena Formazione, Itália
www.modenaformazione.it



Associazione Interculturale Narramondi O.N.L.U.S., Itália
http://www.narramondi.org



Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Portugal
www.spi.pt

“Studio-Q”
A
secção
“Studio-Q”
oferecerá
informação sobre como produzir
Jobcasts e colocá-los no portal.
Transferência de Inovação
O Projecto go4job reúne várias
entidades de formação e consultoria
de diferentes países: Alemanha,
Itália,
Áustria
e
Portugal.
Os
parceiros trabalham em conjunto
para levar mais longe o conceito,
adaptando o portal às realidades
nacionais e regionais de cada um.
Coordenador do Projecto
Sede Regional para a Promoção de
Crianças e Jovens de Famílias
Imigrantes (Hauptstelle RAA NRW),
Alemanha
www.raa.de

Duração do Projecto
01.10. 2010 – 30.09. 2012
Projecto
DE/10/LLP-LdV/TOI/147343
LEONARDO DA VINCI Transferência
de Inovação - Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida
Contacto
Isabel Aguiar
SPI - Sociedade Portuguesa de
Inovação
Avenida Marechal Gomes da Costa,
1376, 4150-356, Porto
Tel: 22 607 64 00
E-Mail: isabelaguiar@spi.pt
Este projecto foi financiado com o apoio da
Comissão Europeia. Esta publicação reflecte apenas
as opiniões dos autores, não podendo a Comissão
ser responsabilizada por qualquer uso da
informação nela contida.
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