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No primeiro dia, fizemos algumas atividades de
quebra-gelo e de formação de equipas. Depois,

começámos a trabalhar no projeto. 
 

No segundo dia, trabalhámos em grupos para
avaliar e melhorar os módulos, pontos fortes e

fracos e também a elaboração técnica e
recomendações para melhorar o kit de formação.

 
Participámos numa atividade de reflexão sobre

tutoria online e fizemos uma definição interativa
de conceitos de tutoria electrónica.

 
Discutimos os resultados da fase de teste dos

módulos electrónicos por migrantes e refugiados,
e sugerimos algumas melhorias.

Como equipa Migrantech, 20

participantes das 4 organizações ;

AMSED, Associação Juvenil da Anatólia,

Famillies du Monde e Factor Social

reuniram-se em Izmir durante 5 dias

para formar os e-tutors MIGRANTECH.
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No terceiro dia, trabalhámos nas
comptências dos e-tutors, tais

como atitudes, aptidões e
conhecimentos. Depois, discutimos

o questionário de avaliação, e o
certificado de reconhecimento de
competências foi apresentado e

validado.

No quarto dia, preparámos o
programa e o conteúdo das

formações locais de e-tutors.
Em seguida, apresentámos o

guia de e-learning Migrantech.
Foram acrescentadas algumas
melhorias e ajustamentos ao

guia. 

Na tarde do mesmo dia,
continuámos a trabalhar na

melhoria da orientação e em
alguns aspetos técnicos e
tradução da plataforma.
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No último dia, todos os participantes da AMSED, Associação
Juvenil da Anatólia, Famillies du Monde, Factor Social, receberam

os seus certificados de participação neste encontro e de
participação numa semana tão atarefada e exigente. 

Na tarde do último dia, os participantes puderam
desfrutar da cidade e visitar uma associação local,

İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, a fim
de compreender melhor a situação atual dos migrantes

e refugiados na Turquia.


