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2020 foi, para todos, cheio de desafios,
relacionado com a COVID e tempos sem
precedentes. Percebendo como era importante
adaptar-se aos novos desafios e, mais importante
ainda, as Ferramentas Digitais tornaram-se parte
da vida de todos.

Bem-vindo a 2021 com novos desafios e novas
esperanças. Estes tempos sem precedentes fizeram-nos
perceber a importância das competências que foram
destacadas através deste projeto para satisfazer as
necessidades atuais das nossas comunidades, não só nos
negócios, mas também na educação e na vida quotidiana.
O nosso novo projeto Future Skills 2022 faz precisamente
isso - equipa os trabalhadores com informação inestimável
sobre a aquisição de novas competências em Criatividade,
Inteligência Emocional e Design e Programação
Tecnológica.

Which skills
are in
demand?

Pensamento analítico e inovação
Resolução de problemas complexos
Aprendizagem ativa e estratégias de
aprendizagem

Liderança e influência social
Inteligência Emocional
Análise e avaliação do sistema
Criatividade, originalidade, iniciativa

Raciocínio e resolução de problemas
Conceção tecnológica e programação
Pensamento crítico e análise

As atividades do
projeto continuam!!!

Parceiros de 6 países continuaram a desenvolver o conteúdo para a primeira fase do projeto. Apesar de enfrentarem desafios
durante a gravação das entrevistas, os parceiros encontraram novos métodos e ferramentas de gravação, ultrapassando-os com
sucesso !!.
O primeiro resultado deste projeto foi
desenvolvido e carregado no website do
projeto. Estão incluídas entrevistas áudio
com peritos, tais como professores,
facilitadores, educadores de adultos e
formadores. No total, os parceiros criaram
20 ficheiros áudio que cobrem as
competências importantes apresentadas no
relatório do Fórum Económico Mundial.
Cada parceiro concentrou-se em duas
competências da lista e criou conteúdos na
sua língua nacional que foram
posteriormente traduzidos para inglês.
Criatividade e originalidade da Letónia
veja o vídeo aqui
Inteligência emocional de Espanha
veja o vídeo aqui

A próxima jornada de criação de entrevistas
em vídeo com profissionais de RH, Gestores e
empresários já começou. O objetivo é
recolher histórias de sucesso de competências
implementadas em empresas e organizações.
Por último, mas não menos importante,
concentrar-nos-emos em ministrar formação
presencial de 18 horas. Esta será a pedra
angular de uma maior sustentabilidade do
projeto, uma vez que iremos formar 14
formadores de toda a Europa sobre a forma
de utilizar as ferramentas criadas no projeto.
Em última análise, os formadores serão
capazes de utilizar as metodologias de
coaching recentemente aprendidas para
melhorar os conhecimentos e qualificações
dos estudantes adultos.

O nosso website e a página do Facebook
estão a funcionar e pode ouvir podcasts de
10 competências. Não hesite em visitar e
saber mais sobre o projeto!
www.fs2022.eu
www.facebook.com/FutureSkills2022/

Para mais informações contactem:

apsuprojectmanagement@gmail.com
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