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Resultados
O projeto Skill-Pics teve três
resultados principais, sendo
um deles uma plataforma de
e-learning dedicada ao
projeto. O registo e os
cursos aqui disponíveis são
completamente gratuitos.

No MOOC, encontrará os outros resultados:
um compêndio de infográficos interativos
para qualquer pessoa interessada em
melhorar as suas competências transversais
e um programa de formação em serviço para
educadores, que lhes dará competências
pedagógicas e digitais para trabalhar num
ambiente online. 

No mercado de trabalho em constante
evolução, é importante trabalhar na
melhoria contínua das nossas
competências a fim de nos tornarmos
profissionais ou empresários mais valiosos
e adaptáveis.
Por essa razão, desde Setembro de 2020,
a equipa do projeto Skill-Pics tem estado
focada na criação de oportunidades e de
materiais de aprendizagem para o
desenvolvimento de competências
transversais chave, tais como liderança,
empreendedorismo, literacia digital e
pensamento crítico e criativo, entre outras.
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Até à próxima!
Uma vez que o projeto está a chegar aos seus
meses finais, a equipa do Skill-Pics reuniu-se
pessoalmente pela última vez, nos dias 11 e 12 de
Outubro. Mas, porque o ciclo de vida do projeto
está a chegar aos meses finais de implementação,
isso não significa que seja o fim. O MOOC do Skill-
Pics permanecerá disponível durante anos, bem
como o website do projeto, onde poderá encontrar
os detalhes sobre como contactar as organizações
que trabalharam no projeto para qualquer questão. 

Durante os últimos meses, a equipa do Skill-Pics
tem estado a apresentar os resultados e atividades
do projeto aos jovens adultos, aos profissionais de
educação, à comunidade e a qualquer outra
pessoa interessada. Os parceiros conduziram
sessões-piloto onde puderam testar e receber
feedback sobre os materiais desenvolvidos, com o
objetivo de fornecer recursos de aprendizagem
com a melhor qualidade possível. Também
realizaram workshops Skill-Pics em todos os
países parceiros, com o objetivo de aumentar a
sensibilização sobre o projeto e os tópicos nele
abordados.
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