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T-TACTIC@SCHOOL

VANTAGENS

O projetoT-Tactic@School, cofinanciado pelo programa
europeu ALV – Leonardo da Vinci – Transferência de
Inovação, irá providenciar a estabelecimentos de ensino
e de formação profissional instrumentos comuns e
partilhados para a gestão de estágios internacionais.

O Manual propõe uma estratégia e metodologia para
permitir aos estabelecimentos de ensino e formação
profissional a gestão de estágios internacionais e
descreve como:
• Desenhar
• Preparar
• Implementar
• Avaliar
• Certificar
Experiências de estágios internacionais para
estudantes, demonstrando a importância da utilização
de ferramentas como o CV Europass, o suplemento
Europass, o Certificado Europass de Mobilidade, o
ECVET (Sistema Europeu de Créditos para a Educação
e Formação Profissional).

PORQUÊ O T-TACTIC@SCHOOL
O Manual para a gestão e monitorização de estágios
Internacionais, já editado e testado pela Rede TACTIC
nos últimos anos, está agora enriquecido com novos
instrumentos e orientações para:
• Adaptar o Manual ao contextos dos
estabelecimentos de ensino e de formação
profissional
• Apoiar professores/as, formadores/as, tutores/as e
gestores/as na integração de projetos de estágios
internacionais no currículo escolar e formativo;
• Facilitar o reconhecimento, validação e certificação
de competências adquiridas pelos/as estudantes
no âmbito de estágios internacionais;
• Aumentar a qualidade dos estágios internacionais,
melhorando a cooperação entre ensino, formação
profissional e empresas;
• Criar uma comunidade para o desenvolvimento e
intercâmbio de boas práticas;
• Fazer dos/as estudantes os/as protagonistas da
sua educação e formação.
GRUPOS-ALVO
•

•

Diretos: professores/as do ensino secundário e
formadores/as da área da formação profissional,
dirigentes e gestores de estabelecimentos
de ensino e formação profissional, tutores e
coordenadores de estágios;
Indiretos: Estudantes do ensino secundário
interessados em estágios internacionais.

europass
estágios internacionais
certificação
competências
formacão profissional
educação

DURAÇÃO DO PROJETO
Será possível participar em seminários e experimentar
ao manual entre setembro 2012 e setembro 2013.
COMO
O consórcio T-Tactic@School vai promover seminários
para:
• Apresentar o Manual e seus instrumentos para
a gestão, monitorização e certificação de estágios
internacionais;
• Apresentar e iniciar as atividades de formação de
professores/as, formadores/as, tutores/as e gestores/
as que queiram utilizar o Manual para gerir os seus
estágios internacionais;
• Avaliar os estágios implementados com o apoio do
Manual T-Tactic@School.
RESULTADOS
• Aquisição de um conjunto de materiais e
instrumentos formativos;
• Aquisição de competências para gerir estágios
internacionais de acordo com os níveis de qualidade
internacionais do ManualT-Tactic@School;
• Criação de uma Rede Europeia de utilizadores/
as ligados à gestão de estágios internacioanis
envolvidos/as na fase de teste do Manual;
O Manual T-Tactic@School é distribuído gratuitamente
aos/às participantes nos seminários.

Mais Informação
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