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GVETS: Introduzir a Gamificação na formação
profissional para profissionais do setor social
para proteção e apoio a crianças migrantes
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.

O projeto de dois anos do GVETS chega ao fim, com todas as propostas
desenvolvidas com bons resultados: pesquisa aprofundada sobre os avanços
tecnológicos dos sistemas de Ensino e Formação Profissional e lacunas nas
oportunidades de capacitação para o nosso grupo-alvo (IO1), o currículo e sua
implementação na Plataforma Online, o desenvolvimento de ferramentas para a
sua valoração e avaliação (IO2,3,4) e um pacote de diretrizes (policy package).
Eis o que foi levado a cabo no projeto durante este último período:

Aplicação Móvel (APP) e Plataforma Online de Capacitação GVETS
O currículo tem como principal objetivo a capacitação de profissionais, com base
em 7 Módulos que abordam os temas da migração, proteção de menores, gestão
de crises, orientação profissional, relevância do trabalho social, competências
interpessoais e digitais do profissional da área social. Utiliza textos teóricos,
atividades, estudos de caso e trabalho de campo para o desenvolvimento
profissional dos seus utilizadores.
Alguns módulos foram traduzidos para as línguas dos parceiros (disponíveis on line,
em Português, os Módulos “Gestão de Crise em Crianças Migrantes” e “Educação
Cívica e Orientação Profissional para menores em contextos migratórios”). A
Plataforma de formação online foi submetida a um teste-piloto e revista por
especialistas da área, e a sua versão final, de acesso livre, está disponível.
Adicionalmente, a aplicação móvel gratuita ‘GVETS’ foi desenvolvida de forma a
refletir a Plataforma online.
Complementarmente à formação, a Plataforma oferece, também, uma sala de
conversas em tempo real (chatroom), onde os utilizadores podem enviar
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mensagens, partilhar experiências e trabalhar em rede, através de mensagens
privadas, fóruns, conversas intergrupos.

Eventos de Disseminação
Eventos multiplicadores foram realizados em todos os países parceiros para divulgar os
resultados do projeto e receber feedback e contributos dos profissionais da área social

que trabalham na área da migração (stakeholders). A maioria dos parceiros realizou
esses eventos multiplicadores num contexto semelhante: o projeto geral, o site e a
Plataforma foram apresentados, tendo os participantes tido a oportunidade de
experienciar algumas partes dessa formação online ou de uma versão adaptada offline.
Além disso, foram realizados debates em formato Café-Mundial/World Café para colher
informações para o nosso Pacote de Adaptação e Diretrizes (Adaptation and Policy
Package) sobre oportunidades de adaptação do GVETS, necessidades da EFP e
Gamificação, como ferramenta pedagógica.

O feedback dos participantes foi que a plataforma GVETS responde a uma
necessidade real dos profissionais e constitui uma oportunidade de formação de
alta qualidade, também em contextos offline.

Conferência Final, Chipre
A Conferência Final do GVETS foi realizada no Chipre, em
outubro de 2019. Foi organizada pelo parceiro do GVETS,
CSI, em colaboração com a Organização Hope for Children.
O evento centrou-se nos aspetos digitais do trabalho na
área social, no entanto, todos os Resultados do projeto e
Módulos da formação desenvolvida foram apresentados, e
os participantes tiveram a oportunidade de experienciar
algumas das atividades a partir dos materiais do GVETS.
A conferência foi uma excelente oportunidade para a
divulgação do projeto junto de públicos mais amplos e,
também, para que os participantes pudessem conhecer a
nova Plataforma, em primeira mão.
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