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Estamos muito felizes em

O acesso à plataforma pode ser

partilhar os desenvolvimentos

efetuado através do site do projeto

mais recentes deste projeto.

http://shoesmadeineu.eu/eu-shoes-

Depois de vários meses de

platform/

trabalho árduo, estamos

Continuamos a trabalhar para

prontos para apresentar a

apoiar a qualidade e a modernização

plataforma de e-learning sobre

da formação nas tecnologias de

a tecnologia de produção de

produção de calçado, bem como

calçado.

torná-la disponível em toda a Europa.
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O que pode encontrar lá?
Um curso de conteúdo

LODZKIE REGION – PL

interativo composto por 14
módulos de formação em

CONFEDERATION EUROPEENNE DE
L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE-BE

tecnologias de produção de
calçado.

CENTRO TECNOLÓGICO DO
CALÇADO DE PORTUGAL – PT

Cada módulo de formação
inclui uma avaliação composta

ISC INTERNATIONAL SHOE
COMPETENCE CENTER PIRMASENS
GGMBH – DE

por um questionário on-line e,

Em breve partilharemos com vocês

em alguns casos, um exercício

as orientações para a implementação

prático, a ser analisado com o

da formação em contexto de

CRYSTAL CLEAR SOFT -EL

formador.

trabalho e o manual para a

EUROCREA MERCHAN –IT

As lições contêm

integração do "Perfil do técnico

powerpoints dinâmicos e

industrial europeu de produção de

estudos de caso, bem como

calçado " composto pela:

exercícios de consolidação.

conceptualização do percurso de

Para completar o curso, o

formação; o desenvolvimento de

formando deve passar por

conteúdos formativos; a criação dos

todas as lições, fazer os

instrumentos de apoio do ECVET; a

exercícios obrigatórios e a

criação da plataforma e a introdução

respectiva avaliação.

sucessiva das principais ferramentas e

São ainda apresentados na

conteúdos de formação; a emissão

plataforma materiais didáticos,

de orientações relacionadas com a

de forma clara e transparente,

implementação da formação em

para facilitar a aprendizagem e

contexto de trabalho e o teste-piloto.

aquisição de competências

Em breve partilharemos com vocês

necessários para trabalhar

as orientações para a implementação

numa empresa de calçado.

da aprendizagem baseada no

trabalho e o manual para a
E-LEARNING PLATFORM

integração do "Perfil do técnico
industrial de fabrico de calçado

ESTE PROJETO É
FINANCIADO COM O
APOIO DA COMISSÃO
EUROPEIA. ESTA
PUBLICAÇÃO REFLETE A
OPINIÃO DOS AUTORES
E A COMISSÃO NÃO
PODE SER
RESPONSABILIZADA
POR QUALQUER USO
QUE POSSA SER FEITO
DA INFORMAÇÃO AQUI
CONTIDA.

