Capacitar jovens migrantes com competências
de empregabilidade através do TRABALHO
BIOGRÁFICO e da EXPRESSÃO DRAMÁTICA
Apresentação do Projecto ON STAGE
O obje vo do projecto ON STAGE é inspirar os jovens com histórico migrante a
esforçarem-se para melhorar suas competências ,u lizando uma combinação de
módulos de aprendizagem biográﬁcos e várias técnicas de expressão dramá ca, o que
nos permite introduzir novas formas de capacitação nos programas de formação
proﬁssional e aconselhamento, par cularmente para os sectores de transporte /
armazenamento, construção, cuidados de saúde, logis ca e turismo.

O que será desenvolvido no projecto
A parceria irá desenvolver materiais didátcicos de suporte à ac vidade forma va para
trabalhar com jovens com histórico migrante, nestes sectores de ac vidade, e que
estão em risco de não ter uma oportunidade no mercado de trabalho, devido a uma
experiência sem sucesso e di.ceis antecedentes pessoais. Os principais produtos para
formadores e conselheiros de EFP - para ajudá-los a melhorar esta situação—serão o
ON STAGE Handbook, o ON STAGE Prac ce Set e o ON STAGE ECVET KIT. As
ac vidades a desenvolver com os grupos de jovens variarão entre sessões de
expressão dramá ca e sessões reﬂexivas biográﬁcas, incluindo cenários produzidos
pelos próprios jovens migrantes.
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O que a parceria já alcançou no projecto ON STAGE
Os parceiros do projecto têm publicado e distribuído pelos stakeholders nacionais—
entre eles os conselhos consul vos estratégicos - materiais de divulgação como o
website e o ﬂyer do projecto. Além disso, relatórios nacionais sobre as prá cas
educa vas relacionadas com os temas do projecto estão a ser elaborados para nos
ajudar a lidar melhor com os nossos alunos e adaptar materiais existentes.

ON STAGE Kick-Oﬀ
Após uma conclusão bem sucedida da reunião de Kick-Oﬀ do projecto em Stavanger,
Noruega, entre 11 e 12 de Dezembro de 2013, e as primeiras reuniões com
stakeholders a um nível nacional, já foram calendarizados os próximos eventos e
reuniões.

Próximos eventos
Maio 29- 30, 2014 — ON STAGE Workshop de Transferência , Viena, Áustria
Outubro 2 - 3, 2014 — Reunião de avaliação intermédia, Lisboa, Portugal
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