PROGRAMA:
Workshop - Ferramentas de qualidade para práticas
formativas | LISBOA |
Destinatários: Gestores de qualidade, gestores de formação, gestores de recursos humanos, professores/
formadores e outros profissionais do setor da educação e da formação profissional
Número de participantes: 20 - 25
Duração: 4 horas
Métodos: métodos ativos, trabalho de equipa, discussões plenárias
Local: CECOA - Rua da Sociedade Farmacêutica, 3 - 1169 – 074 Lisboa
Data: 15 de dezembro de 2017

Programa
9:30

Boas vindas, breve apresentação do projeto.
CECOA e CNQF – Centro Nacional de Qualificação de Formadores

9:45

Expetativas e interesses dos participantes.
(uso de um dos métodos QualiTools)

10:00

Introdução à metodologia e às ferramentas QualiTools.
Apresentação de alguns métodos. Questões dos participantes.

10:30

«Knowledge Café» (4 grupos de trabalho).
Grupos 1 & 2: Partilha de experiências:
- Que métodos QualiTools usaria na sua organização? O que funciona melhor? Quais os desafios?
Grupos 3 & 4: Visão de futuro:
- O que gostaria de melhorar? Quais os fatores de apoio à implementação? Principais obstáculos?
Troca de grupo.

11:10

Pausa para café

11:30

Partilha de resultados, documentação.

12:00

Apresentação do Guia “Gerir a utilização das ferramentas QualiTools em instituições de ensino e de
formação profissional em TIC – entre outras”.
Questões dos participantes.

12:15

13:00

Discussão em pequenos grupos, documentação de apoio e flipchart.
1.

O que lhe parece mais interessante e viável?

2.

Quais os elementos que pretende implementar na sua organização?

3.

O que não é viável?

4.

O que está a faltar?

Apresentação e discussão plenária.
Conclusões
Feedback (questionários)

13:30

Fim do Workshop.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas.
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