
 

Um modelo de avaliação inovador com quatro níveis de Eco 
competências e avaliação sustentável da formação dos 
formandos que participam em programas de formação 
profissional. Este modelo é elaborado pela parceria. 

Este modelo fornece a estrutura para as Eco aptidões no 
ensino profissional de acordo com as definições e explicações 
sobre o pilar ambiental, formulada no âmbito eQvet-us, mas 
também a escala de Eco aptidões, um instrumento usado 
para medir a capacidade do formando em demonstrar 
competências no trabalho. 

A avaliação da formação eQvet-us é uma metodologia verde 
que permite que o processo de aprendizagem seja reciproco 
entre os formandos, é criado pelo mercado de trabalho da 
tecnologia móvel e regula a avaliação do material do curso. O 
Google tem uma solução de software gratuita que pode ser 
utilizada na avaliação. 

A metodologia eQvat-us para competências ecológicas 
mensuráveis e avaliação sustentável da formação tem 4 
níveis: avaliação de reação; avaliação da aprendizagem; 
avaliação do comportamento; resultado de avaliação: 
investigar os efeitos sobre o ambiente empresarial ou o 
resultado do desempenho do formando. 

As metodologias de síntese para reação, aprendizagem, 
comportamento e resultados de avaliações são 
apresentados, bem como os questionários correspondentes. 
• Guia de recomendação eQvet-us, contém as atividades 
relacionadas com a implementação da metodologia eQvet-us 
através das entidades de formação profissional: boas 
práticas, estratégias para apoiar uma futura implementação. 
É um resultado da implementação e teste da metodologia 
eQvet-us nas organizações parceiras e em múltiplos eventos 
organizados nos 6 países parceiros. 
• No site http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/ pode 
fazer o download da metodologia eQvat-us para 
competências ecológicas mensuráveis e avaliação sustentável 
da formação nos 6 idiomas 
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O que aconteceu entretanto? 

Em novembro de 2015 na reunião de parceiros em Berlim, Alemanha foi discutido o desenvolvimento do 

modelo de avaliação da formação do eQvet-us 

O produto final da Metodologia eQvat-us para competências ecológicas mensuráveis e avaliação 

sustentável da formação foi criada em abril 2016 durante a reunião com os parceiros em Viena, Áustria. 

Entre abril e agosto de 2016 os parceiros implementaram a metodologia eQvet-us nas suas próprias 

organizações. No mesmo período, foram organizados múltiplos eventos nos 6 países parceiros. 

 

Veja o site do projeto http://eqvet-us.upm.ro  onde pode acompanhar nossas atividades. 

 

Este projeto (2014-1-RO01-KA202-002758) foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso, que pode 

ser feita das informações nele contidas. 


