Para mais informações:
O nosso consórcio tem um website do
Projecto. Acompanhe a evolução do
trabalho e as últimas novidades em:
www.coach4mobility.net

Caso esteja interessado, contacte-nos:
Ana Azevedo & Susana Cunha
ISQ - Portugal
Tel: 214 234 003 / 227 471 910
E-Mail: aiazevedo@isq.pt / shcunha@isq.pt
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Mobility Coach – um Coach para a Mobilidade:

•

A promoção da Mobilidade é uma das principais
prioridades estratégicas da União Europeia para

•

Prestem apoio profissional nos desafios do

Cronograma do Projecto:

dia-a-dia

Desenvolvimento do Programa de Formação e os

Prepararem para o mercado global

conteúdos programáticos do Mobility Coach -

promover a empregabilidade dos jovens inseridos

Agosto 2013.

nos sistemas de educação e formação profissional.

Objectivos do Projecto:

O Projecto Mobility Coach pretende desenvolver

O principal objectivo do Projecto Mobility Coach é

Implementação de workshop internacional e

um programa de formação para que formadores,

potenciar a participação de jovens e de PME’s

ajuste do Programa de Formação - Setembro

professores e tutores de empresas possam

num processo de aprendizagem e promoção da

2013.

acompanhar os formando/estudantes na sua

Mobilidade bem como apoiar as empresas no

mobilidade e aprendizagem.

acolhimento de estagiários.

O Projecto Mobility Coach é um projecto de
transferência

de

inovação

financiado

pela

Comissão da União Europeia.

Implementação de workshops nacionais para
validação de produtos - De Outubro 2013 a Março

Resultados e Produtos do Projecto:
•

Quem é o Coach para a Mobilidade…

2014.

‘Mobility Coach Toolbox’, que inclui o
Programa de Formação, Exercícios e um Guia

Finalização

da

de Formação.

Setembro 2014.

‘Mobility

Coach

Toolbox’

-

Formadores, Professores e Tutores de Empresas
• Perfil de Competências do Mobility Coach e

que:
•

Apoiem os formandos/estudantes no seu

baseado no Quadro Europeu de Qualificações

estágio
•

Ajudem

à

formandos/estuantes
trabalho

Como pode participar?

conteúdos programáticos em formato modular

integração
no

mundo

(EQF) e no Sistema Europeu de Créditos do

de

•

Projecto

Ensino e da Formação Profissionais (ECVET).

do
•

Plataforma web para trocas de esperiências e
download da ‘Mobility Coach Toolbox’.

Solicite uma reunião de apresentação do

•

Participe nos nossos workshops nacionais

•

Envie sugestões sobre o conceito e produtos
‘Mobility Coach’

