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TODAS AS COISAS BOAS DEVEM CHEGAR AO FIM... OU TÊM DE
CHEGAR AO FIM?

FORMAÇÃO DE E-TUTORS LOCAIS

Após dois anos de trabalho da AMSED e dos seus parceiros Familles du Monde, Anatolia Youth
Association e Factor Social, o projeto MIGRANTECH está a chegar ao fim. Com o carregamento dos e-
módulos e os últimos retoques feitos, o trabalho parecia quase completo. No entanto, com a intenção
de fazer com que o nosso material beneficiasse o maior número de pessoas possível e de tornar os
resultados do projeto sustentáveis, restava uma fase final a ser implementada. Com a plataforma em
funcionamento, e as competências sempre tão cuidadosamente escolhidas e disponíveis para todos
aprenderem ou estudarem, decidiu-se recorrer a profissionais de emprego e inclusão que, através de
sessões de formação organizadas por nós, se tornarão e-tutors, aptos a orientar os utilizadores de
notícias através de cursos selecionados para eles, para os ajudar a obter o melhor do que a plataforma
pode oferecer.

Após a formação transnacional de e-tutores na Turquia, o
primeiro workshop local teve lugar em Estrasburgo no dia
3 de Agosto, no escritório da AMSED. Consistiu num
lembrete de onde o projeto tinha começado, desde o
levantamento inicial até à criação da plataforma em linha
e à criação dos módulos, sem esquecer a elaboração do
manual de boas práticas e a formação transnacional de
e-tutors. 

Seguiu-se então a introdução da plataforma aos
profissionais ainda não iniciados que se tinham juntado a
nós. Todos puderam navegar, passar por alguns módulos
cada um, apoiados pelos e-tutors já formados na Turquia. 

Finalmente, discutimos o papel e as responsabilidades
que um e-tutor deveria ter para apoiar os alunos, assim
como as competências, capacidades e conhecimentos
necessários para acompanhar o público migrante e
refugiado no seu percurso de aprendizagem.

Enquanto cada parceiro organiza estas sessões
de formação local no seu país, a AMSED criará
outra nas próximas semanas. Quando a nossa
equipa transnacional de e-tutors estiver pronta, a
última atividade do projeto será a organização de
conferências finais para apresentar o nosso
projeto e todos os seus resultados aos
intervenientes relevantes e ao público em geral. 

Fique atento!


