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ISQ participa no projeto LEAP
O ISQ Formação assinou um contrato em que lhe foi atribuído
o valor de 37.996,00€ para desenvolver uma nova plataforma
de aprendizagem — Learn, Engage, Apply and Perform
(LEAP). O projeto LEAP é financiado pelo programa
Erasmus+ e envolve parceiros da Áustria, Chipre, Grécia, Irlanda, Portugal e Reino Unido. O projeto de três anos
abrangerá mais de 200 formandos e 100 formadores, mediadores e avaliadores.
Catarina Miranda, Coordenadora da Unidade de ID do Departamento de Formação, refere: “O ISQ presta serviços de
inspeções técnicas, consultoria e formação, todos apoiados
por atividades de ID e laboratórios certificados. Atualmente, a
tecnologia e os mercados globais apresentam grandes desafios para as empresas. O projeto LEAP transformará a participação dos formandos da educação e formação profissional.
A plataforma LEAP permitirá que a nossa equipa explore
novas

tecnologias

de

aprendizagem

digital,

incluindo

ferramentas das redes sociais, avaliação online e medalhas
digitais (open badges)”. Os primeiros formandos a beneficiarem do LEAP serão os do curso de atualização de técnico
de gás. A equipa de ID da Formação reuniu-se com os
programadores informáticos da Grécia para analisar o design
e o desenvolvimento da plataforma LEAP.
Margarida Segard, directora-adjunta de formação do ISQ,
acrescenta: “Este será um projecto inovador que ajudará os
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formandos a completarem os cursos e qualificações de ensino
e formação profissional de uma forma mais rápida e eficiente.
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No centro da plataforma LEAP está a melhoria do desem-
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penho. Esperamos que os nossos formandos apresentem um
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maior impacto no trabalho, que resulte em melhorias significa-
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tivas do seu desempenho e da sua produtividade.”

O projeto LEAP já entrou em ação
Nos dias 30 e 31 de outubro de 2017, o consórcio LEAP reuniu-se para o lançamento do projeto,
organizado pelo BEST Institut, de Viena, na Áustria. Durante dois dias, os parceiros imaginaram,
exploraram e planearam como criar um sistema de portefólio digital de referência.
O coordenador do projeto, John Moore, director da Exponential, organização parceira do Reino Unido,
referiu que “as instituições do ensino e formação professional no Reino Unido têm usado portefólios
digitais desde há mais de uma década. A maioria dos sistemas centra-se no cumprimento dos requisitos de qualificação e não nas necessidades de aprendizagem dos formandos. O LEAP está a ser projetado do ponto de vista do formando, com ênfase na melhoria do seu desempenho em contexto de
trabalho”.
Além de ser concebido para apoiar a aprendizagem formal para a obtenção de qualificações, o LEAP
abrangerá a aprendizagem e o desempenho não formais. Durante a reunião inicial, os especialistas
da BEST Cybernetics, organização parceira grega, apresentaram as especificidades da plataforma
LEAP, através da qual será mais para os formandos refletirem sobre as suas aprendizagens e desempenho. Incluirá, ainda, o uso de medalhas digitais para motivar os formandos, que poderão ser
partilhadas nos seus currículos, redes sociais e aplicações, ao candidatarem-se a empregos e

O que se segue?

Parceiros LEAP

Atualmente, os parceiros estão a trabalhar no desenvolvimento do portefólio
digital LEAP. Após a segunda reunião
do projeto, realizada pelos parceiros da
Best Cybernetics, em Patras — Grécia,
a 26 e 27 de abril, o consórcio lançará
a plataforma LEAP que estará disponível em http://e-leap.eu
Mantenha-se atento!
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