FormPRO: a abordagem e os conceitos chave

Impacto

Aumento da disponibilidade para a FP e da empregabilidade e
melhoria da transição da FP para o mercado de trabalho

Objectivo

Aumentar a relevância e a qualidade das ofertas de FP
(foco principal: sector da construção civil)

Desenvolvimento e prestação de FP; FP de transição para o mercado de trabalho
Estratégias e políticas de FP

Áreas
Focais

Identificação e
especificação
das demandas

Elaboração de
programas
modulares de
FP

Prestação de
FP orientada
para as
demandas

Avaliação &
Certificação

Transição da
FP para o
mercado de
trabalho

Gestão de Qualidade

Desenvolvimento de capacidades

Meios

Desenvolvimento de
capacidades dos
recursos humanos

Desenvolvimento
de capacidades
das organizações

Facilitar o diálogo
entre os actores chave

Etc.

Contribuição para o desenvolvimento sócioeconómico e a redução da pobreza

O FormPRO em síntese

Especificar as demandas – dimensões, elementos e factores chave
Increased TVET readiness, employability and
transition from TVET to employment

Impact

Relevance and quality of TVET offers are improved
(main focus: construction sector)

Objective

TVET design and provision,TVET to employment transition
TVET Strategies & Policies

Focal
Areas

Identifying
and
specifying
demand

Developing
modular
TVETprogrammes

Demand
oriented
TVETdelivery

Assessment
&
Certification

TVET to
employment
transition

Quality Management

Capacity Development

Means

Developing
capacities of
personell

Developing
capacities of
organizations

Facilitating
stakeholder dialogue

Identificar e
especificar as
demandas

Contribution to socio-economic development
and poverty reduction

FormPRO in a nutshell

Dimensões




Demandas sociais
Demandas do mercado de trabalho (em
termos qualitativos e quantitativos)

Elementos
chave

Factores
chave



Análise de aspectos sociais relevantes
das demandas sociais



Identificação das profissões requeridas
pelo sector da construção em Angola



Identificação da linha de base sobre a
satisfação dos “clientes” com a FP



Definição de perfis profissionais
descrevendo os requisitos profissionais
do mercado trabalho



Identificação de emprego adicional e de
factores relevantes para a FP de
transição para o mercado de trabalho





Aceitação por parte dos actores chave
Adequação e viabilidade
Conectividade

Identificar e especificar as demandas relacionadas com as demandas de FP
para responder às demandas do mercado de trabalho e responder às
demandas sociais.

Especificar as demandas – para uma abordagem adequada
Factores
chave

Aceitação dos
actores chave

Adequação e
viabilidade

Conectividade

...e recomendações relacionadas




Envolver os actores durante todo o processo
Aceitar o sector privado como parceiro ao mesmo nível
Entender os perfis como acordos comuns



Perfis profissionais reflectindo apenas as características
profissionais relacionadas com o local e o processo de
trabalho
Pragmatismo como princípio (não procurar a perfeição)
Inicialmente, concentrar-se nas profissões prioritárias
selecionadas e desenvolver um modelo funcional







Selecionar uma abordagem internacionalmente
comprovada (p. ex DACUM)
Usar perfis regionais e internacionais como referência
Perspectiva internacional através de especialistas externos
de curto prazo

Uma abordagem adequada tem que ser aceite pelos actores chave. Ela
deve ser pragmática, centrar-se na criação de um modelo funcional e ser
validada e optimizada antes de ser reaplicada.

Uma abordagem adequada
aceite pelos actores chave

Factores chave...

Mundo do Trabalho (p. ex. Sector da construção civil)
Profissões

Descrição das características relacionadas
com o local e o processo de trabalho

Perfil Profissional (PP)

Diversos operadores de formação
públicos, não públicos e
modos de prestação

Perspectiva
da FP

Desenvolvimento e
prestação de FP

Perspectiva
do mercado
de trabalho

Necessidades
(Mercado de Trabalho)

Especificar as demandas – perfis profissionais / interligando o
mercado de trabalho e as perspectivas da FP

Referência para Programas de desenvolvimento e prestação de FP e Testes de Aptidão
Profissional

Elaboração de Programas de FP
(educação e formação [inicial e contínua])

Desenvolvimento Curricular

Elaboração de material de formação,
ensino e aprendizagem

Testes de Aptidão
Profissional
(Avaliação) e
Certificação

Especificar as demandas – Desenvolvimento de perfis profissionais (PP)

Processos de
Inovação

Processo de desenvolvimento (inicial) de PP

Identificar &
categorizar
profissões

Especificar
perfis profissionais
por profissão

Bench-marking
internacional

Gestão da Qualidade

Melhoria
Contínua

Finalizar os PP

Meta:
PP aprovados


Os perfis profissionais têm que ser regularmente revistos e actualizados a fim de
reflectirem as mudanças no mercado de trabalho (processo de melhoria contínua). É
necessário um processo de inovação para responder a novas demandas que vão
surgindo e que não podem ser asseguradas através de profissões já existentes.

Especificar as demandas – Elaborar perfis profissionais utilizado o método
DACUM (Developing a Curriculum)
Processo de desenvolvimento (inicial) de PP
Identificar &
categorizar
profissões

Especificar Bench-marking
perfis proFinalizar os
fissionais por internacional
PP
profissão
Gestão da Qualidade

Especificação de características por
especialistas do sector económico
DACUM
Workshop

Empresas

Resultados

Principais funções e
tarefas a executar
(Matriz de funções e
tarefas)

Trabalhadores
especialistas

Especialistas internacionais com
experiência industrial relevante
Adaptação da abordagem original
DACUM para incluir a perspectiva de
futuros requisitos e o desenvolvimento
económico previsto

Descrição mais
detalhada relacionada com as tarefas
(Ficha analítica de
tarefas)

Desenvolvimento de programas modulares de FP - Síntese
Increased TVET readiness, employability and
transition from TVET to employment

Impact

Relevance and quality of TVET offers are improved
(main focus: construction sector)

Objective

TVET design and provision,TVET to employment transition
TVET Strategies & Policies

Focal
Areas

Identifying
and
specifying
demand

Developing
modular
TVETprogrammes

Demand
oriented
TVETdelivery

Assessment
&
Certification

Quality Management

Capacity Development

Means

Developing
capacities of
personell

Developing
capacities of
organizations

Facilitating
stakeholder dialogue

TVET to
employment
transition

Contribution to socio-economic development
and poverty reduction

FormPRO in a nutshell

Dimensões




Programas de FP inicial
Programas de FP contínua



Análise dos requisitos (p. ex. tal como definidos
nas Matrizes DACUM) sob uma perspectiva
pedagógica e de aprendizagem
Determinação da abrangência dos resultados
de aprendizagem requeridos (objectivos de
aprendizagem)
Definição dos conteúdos essenciais
relacionados com os resultados da
aprendizagem (teoria e práctica)
Estimativa do tempo necessário
Agrupamento em módulos de aprendizagem e
programas de FP alinhados com o “Sistema
Nacional de Formação Profissional” (previsto)
Especificação dos programas de FP


Desenvolvimento
de programas
modulares de FP



Elementos
chave






Factores
chave



Dar resposta às demandas do mercado de
trabalho e da sociedade
Providenciar percursos de progressão
(facilitando a aprendizagem ao longo da vida e
a carreira profissional)

Programas modulares de FP orientados para a demanda são estabelecidos
partindo dos requisitos profissionais definidos nas Matrizes DACUM na base
de critérios pedagógicos e de aprendizagem

Desenvolvimento de programas modulares de FP orientados para a
demanda
Mundo do Trabalho
 Supervisor

Profissões

p. ex. Electricista

 Electricista Nível 1º
 Elecrticista Nível 2º
 Electricista Nível 3º

Carreira
profissional

Demanda dos
Empregadores
(= resultados esperados da FP)

Módulos e programas modulares de FP orientados para a
demanda - baseados em critérios pedagógicos e de aprendizagem
1
2

Matriz DACUM
Electricista Níveis 1 a 3

3

+

4

Requisitos adicionais
(sociais e pedagógicos)

5

• Identificar requisitos comuns (gerais para todos os níveis de trabalho)
• Identificar requisitos específicos para cada nível de trabalho

• Determinar objectivos de aprendizagem (âmbito/ espectro)
• Definir os conteúdos essenciais de aprendizagem relacionados requeridos (teoria e prática)

• Estimativa do tempo médio de ensino necessário (equivalente a tempo inteiro)
poderá haver variações, p. ex. baseadas na qualificação de entrada

• Agrupar em módulos os objectivos de aprendizagem e os conteúdos essenciais relacionados
(módulos gerais, módulos comuns aos vários níveis e específicos de cada nível)

• Combinar módulos para programas adequados de FP inicial e contínua
• Especificação (p. ex. sequência, modo de prestação, métodos, duração)

Sistema Nacional de Formação
Profissional
Níveis de FP 1 a 4

 Ajudante

Avaliação e Certificação – dimensões, elementos e factores chave




Avaliação da competência profissional
(conhecimentos, aptidões e atitudes perante o
trabalho)
Atribuição de certificados profissionais



Quadro legal, organizacional e conceptual:

Increased TVET readiness, employability and
transition from TVET to employment

Impact

Relevance and quality of TVET offers are improved
(main focus: construction sector)

Objective

TVET design and provision,TVET to employment transition
TVET Strategies & Policies

Focal
Areas

Identifying
and
specifying
demand

Developing
modular
TVETprogrammes

Demand
oriented
TVETdelivery

Assessment
&
Certification

TVET to
employment
transition

Quality Management

Capacity Development

Means

Developing
capacities of
personell

Developing
capacities of
organizations

Facilitating
stakeholder dialogue

Avaliação e
Certificação
Profissional

Contribution to socio-economic development
and poverty reduction

FormPRO in a nutshell

Dimensões

Elementos
chave

•
•
•



Desenvolvimento de capacidades



Avaliação da documentação de capacidade para
desempenhar uma profissão no mundo do
trabalho, de acordo com o PP
Facilitação da mobilidade e aprendizagem ao
longo da vida
Acesso livre à avaliação profissional
Reconhecimento da anterior aprendizagem
profissional
Avaliação com base no perfis profissional
Aceitação dos certificados por parte dos actores
chave
Avaliadores independentes
Papel chave dos sectores
económicos / empregadores



Factores
chave

Sistema de avaliação e certificação
Organismo de avaliação e avaliadores acreditados
Conceito de avaliação e itens de teste








A avaliação e a certificação profissional deve ser independente da prestação de FP

Necessidades
(Mercado de Trabalho)

Avaliação e Certificação Profissional
Mundo do Trabalho (p.ex. sector construção civil)
Profissões

Perfis Profissional
(PP)

Programas de Formação
Profissional
Reconhecimento da anterior
Aprendizagem

principais funções e tarefas a executar no posto
de trabalho
critérios de desempenho correspondentes, conhecimentos e aptidões exigidos, atitude perante o trabalho,
ferramentas e equipamento etc.

Testes de
Aptidão
Profissional
(Avaliação)

aprovado

Atribuição do
Certificado
Profissional

Experiência profissional

+
Módulos complementares
(opcional)

com base no PP
por avaliadores
independenes
papel chave dos
empregadores

Documentação da
capacidade para o
desempenho da
profissão tal como
definido no PP

emprego
educação e
formação
contínuas

