
S E P T             2 0 2 2

MIGRANTECH
Newsletter

TREINO DE E-TUTOR NA BÉLGICATREINO DE E-TUTOR NA BÉLGICA
Após a formação internacional na Turquia (Junho de 2022), cada parceiro teve a

tarefa de formar pelo menos 20 novos e-tutors da plataforma Migrantech. FaMiDo

organizou na Bélgica três sessões e formou 21 novos e-tutors. O objetivo era fornecer

ferramentas e métodos de e-learning feitos à medida para profissionais que

trabalham com migrantes e refugiados, a fim de facilitar a sua inclusão

socioprofissional;

PROGRAMA DO DIA
INTRODUÇÃO

Começámos com uma breve apresentação do
projeto : objetivos - calendário - resultados.
Também apresentámos brevemente os 4
parceiros
Antes de iniciarmos as atividades, também
tornámos claros os objetivos da formação.

PARTE 1 : O E-TUTOR

O que é um e-tutor? O que é que esperamos
de um e-tutor? Em grupos, os participantes
definiram os conhecimentos, atitude e
competências de um e-tutor. Foi apresentada
a Carta dos e-tutor da Migrantech

PARTE 2 : O CONTEÚDO

O que é que o e-tutor da Migrantech precisa
de saber? Detalhámos os seus conhecimentos
sobre os módulos e ferramentas da
plataforma.

PART 3 : A AÇÃO

Os participantes testaram o papel do e-tutor
em pares.

CONCLUSÃO

Tivemos um debriefing sobre a experiência e
a aprendizagem e chegámos a acordo sobre o
futuro: como irão utilizar a plataforma e ser e-
tutors.

Esta atividade do projeto foi uma

formação de um dia. Em cada sessão, os

e-tutors formados na Turquia ou Bélgica

(para a 2ª e 3ª sessões) estiveram

presentes para apoiar a aprendizagem

das novas sessões. Tivemos cerca de 12

participantes/sessão. Os seus

antecedentes mistos tornaram as

interações muito enriquecedoras.
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profissionais que trabalham com migrantes das instituições de
Bruxelas.
membros de ongs que trabalham na inclusão socioprofissional de
migrantes.
A equipa que criou os módulos e a plataforma
Vários voluntários da Familles du Monde asbl. 

Os antecedentes dos participantes foram variados. Todos
partilharam a sua experiência e conhecimentos entre si, tornando
cada participante mais "completo" no seu papel de e-tutor. 
Formados da Familles du Monde asbl :

OS PARTICIPANTES

Devido à procura, Familles du Monde asbl continuará a organizar

outras formações de e-tutores no futuro. Ainda há pessoas

interessadas e como algumas delas não vivem/trabalham em

Bruxelas, realizar-se-ão formações online. 

Está também prevista a organização de encontros entre e-tutors,

para partilhar conhecimentos e experiências com a equipa variada

que está a ser criada! 

NO FUTURO


