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«From Theory to Action - ActYouth EU» é um projeto Europeu
financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa
Erasmus+. O principal objetivo do projeto é desenvolver um
sistema com o propósito de reconhecer, avaliar e desenvolver
competências transversais de jovens, estudantes e graduados
(particularmente de competências empreendedoras, como
iniciativa e criatividade). O projeto pretende identificar as
competências que cada jovem graduado necessita de melhorar e
fornecer competências aos jovens, através do desenvolvimento
de uma ferramenta eletrónica que irá fomentar as competências
empreendedoras, de forma individual.
Além disso, o projeto ActYouth EU visa melhorar o ensino
superior, dando especial atenção às áreas do desenvolvimento
inteligente sustentável e abrangente, tais como:
• Juventude em Movimento,
• Agenda Digital para a Europa,
• Competências para encontrar emprego,
• Plano de Ação «Empreendedorismo 2020».

ESTE PROJETO FOI FINANCIADO COM O APOIO DA COMISSÃO EUROPEIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA
ERASMUS+. ESTA PUBLICAÇÃO (COMUNICAÇÃO) REFLETE APENAS A VISÃO DO AUTOR E A COMISSÃO NÃO
PODE SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER USO QUE POSSA SER FEITO DA INFORMAÇÃO NELA CONTIDA.

Sumário do Projeto

O projeto ActYouth EU pretende
contribuir para o alcance de várias
metas da Estratégia Europa 2020
para um crescimento inteligente,
sustentável
e
inclusivo,
especialmente sobre os temas
prioritários da Juventude em
Movimento, da Agenda Digital para
a Europa, e da Agenda para Novas
Competências e Empregos. O
projeto ActYouth EU baseia-se na
importância do desenvolvimento de
um sistema complexo que permite
diagnosticar, medir e melhorar as
competências
transversais
e,
especialmente, as competências
empresariais, tais como o espírito
de iniciativa e a criatividade de
jovens, estudantes e graduados. A
parceria estratégica de cinco
organizações especializadas de

quatro países Europeus (Chipre,
Polónia,
Lituânia,
Portugal)
foi
concebida de forma a garantir o
máximo de divulgação na UE. O projeto
tem a duração de 24 meses, tendo
começado em outubro de 2015 e
terminará em outubro de 2017. O
objetivo a curto prazo do ActYouth EU é
criar e apresentar uma metodologia
estruturada e analítica, acompanhada
de
"ferramentas
de
formação"
adequadas
para
formadores
e
académicos, que são os responsáveis
pela melhoria das competências
transversais e empresariais dos jovens.
Todas as competências adquiridas pelos
alunos irão ter um efeito positivo na
procura de trabalho, resultando num
aumento da competitividade Europeia e
da coesão social.

Resultados esperados através da implementação do
projeto
 o desenvolvimento de uma ferramenta TIC para avaliação das
competências e para a gestão do talento dos funcionários,
 a elaboração de um pacote de formação para formadores e
educadores e
 o desenvolvimento de um jogo de simulação online, que irá
proporcionar aos estudantes e graduados as ferramentas necessárias
para melhorar as suas competências empreendedoras e transversais.
www.actyouth.eu
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Reunião de kick off
(novembro 2015)
A reunião de kick off teve lugar em Lubin, na Polónia, de 9
a 10 de novembro de 2015. Durante a reunião, os parceiros
estabeleceram as metas do projeto e apresentaram os
objetivos. O coordenador analisou e definiu, em acordo
com todos os parceiros participantes, os detalhes
respeitantes à gestão do projeto, à calendarização, à
estratégia de promoção e disseminação, à comunicação, à
avaliação e à apresentação de relatórios e regulamentação
financeira. Além disso, todos os parceiros tiveram a
oportunidade de apresentar as atividades e a expertise das
suas organizações. As apresentações foram preparadas e
entregues pelos representantes de cada uma das
organizações. Todos os parceiros concordaram com as
tarefas seguintes e a calendarização estabelecida, tendo
em conta os standards de qualidade da União Europeia.

www.actyouth.eu
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PARCEIROS


G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD (COORDENADOR) (CHIPRE)
o www.eurosc.eu



UNIVERSIDADE EUROPEIA DO CHIPRE (CHIPRE)
o http://www.euc.ac.cy



UNIVERSIDADE DE AVEIRO (PORTUGAL)
o www.ua.pt



FUNDAÇÃO OIC POLAND (POLÓNIA)

o www.oic.lublin.pl


UNIVERSIDADE VYTAUTAS MAGNUS (LITUÂNIA)
o http://www.vdu.lt/en/

Visite o nosso site

www.actyouth.eu
Siga-nos através do Facebook
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