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GVETS: Introduzir a Gamificação na formação
profissional para profissionais do setor social
para proteção e apoio a crianças migrantes
Número do projeto: 2017-1-HU01-KA202-035927

GVETS é um projeto Erasmus+ com a duração de dois anos
que pretende desenvolver um programa interdisciplinar de
capacitação através da Gamificação. É destinado a
profissionais que trabalham com crianças em ambientes
migratórios, com vista a melhorar as suas capacidades e
reforçar o seu papel na proteção da criança.

Problema de base
As crianças migrantes estão em permanente risco de serem vítimas de violência
durante a rota migratória que percorrem. Devido às dificuldades em termos de
identificação e de registo, as suas necessidades e proteção nem sempre são
asseguradas.
É reconhecido que existe uma falha no sistema de Ensino e Formação Profissional na
União Europeia. Por isso, o consórcio GVETS estabeleceu o objetivo de criar uma
ferramenta interativa online de formação focada no desenvolvimento de capacidades
dos profissionais que trabalham com crianças em ambientes migratórios. Pretende-se
promover uma solução tangível de desenvolvimento profissional interdisciplinar
dentro de uma abordagem europeia comum/integrada.
GVETS ambiciona compilar os conhecimentos, experiências e especializações das sete
organizações parceiras do projeto, focando-se na integração de elementos de
gamificação em conteúdos relacionados com migrações, crianças e educação
intercultural.
O principal objetivo é criar oportunidades de formação através da utilização de
ferramentas tecnológicas.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta
publicação reflete apenas as ideias do autor e a Comissão Europeia
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito
da informação aqui contida.
[Número do projeto: 2017-1-HU01-KA202-035927]

Objetivos
•
•

•

•

Avaliar as realidades nacionais no âmbito das migrações, integração e
formação, com especial foco nos profissionais que trabalham com crianças;
Criar uma ferramenta online que permita o desenvolvimento de capacidades
e que ofereça conhecimentos práticos, constituindo-se como um apoio nos
vários desafios de trabalhar com crianças migrantes;
Providenciar ferramentas de avaliação tanto online como para centros de
formação a beneficiarem do projeto, e integrar o programa de formação no
Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET);
Criar um manual de diretrizes para instituições de formação e educação e
para decisores políticos.

Próximos Passos
•
•
•

Desenvolvimento de um relatório sobre o Estado da Arte;
Preparação do currículo GVETS e de um kit de recursos para aquisição de
competências-chave;
Segunda reunião do projeto em Atenas, Grécia

Parceiros
O consórcio é composto por sete
organizações de sete países europeus:
Menedék (Hungria), IASIS (Grécia), OXFAM
ITALIA
ONLUS
(Itália),
AIDGLOBAL
(Portugal), INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ARAGON (Espanha), Diversity Development
Group (Lituânia), Center for Social Innovation
Ltd. (Chipre).
O primeiro encontro teve lugar em Budapeste, na Hungria, nos dias 10 e 11 de janeiro
de 2018. Cada organização teve a oportunidade de se apresentar, expor as suas
ideias para o projeto e definir objetivos e prazos. Todos os parceiros chegaram a
um entendimento quanto às próximas tarefas. Uma atmosfera positiva e proactiva
marcou o início de uma cooperação frutífera para os próximos anos.

info@gvets.eu
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