Educação para o Empreendedorismo
Destacamento de professores para projeto europeu
Portugal lidera um consórcio internacional de inovação pedagógica, financiado pela
Comissão Europeia, e precisa de si! Venha liderar connosco e ajude a levar boas
práticas educativas às escolas portuguesas e europeias!
O Youth Start - Entrepreneurial Challenges (http://www.youthstartproject.eu/) é o maior projeto de sempre a
nível europeu em educação de empreendedorismo. Promove programas de aprendizagem experiencial e prática
ao nível escolar, através do desenvolvimento de um programa inovador, transferível e escalável que engloba a
colaboração ao mais alto nível de autoridades públicas de Educação da Áustria, Luxemburgo, Portugal, e
Eslovénia. O programa foi desenhado de modo a ser flexível na sua aplicação e tem programas intensivos ou
mais diluídos no tempo, que tornam possível aos professores de todos os tipos de escolas e de diferentes
disciplinas usar módulos do Youth Start com os seus alunos.
O projeto decorre desde janeiro de 2015 e prosseguirá no próximo ano letivo 2017-2018. Nesse âmbito, a PEEP
– Educar para Empreender, enquanto entidade coordenadora do projeto, solicita a todos os professores
interessados em integrar o projeto, no próximo ano letivo, sob destacamento entre a PEEP e o Ministério da
Educação (nos termos do artigo 68.º do Estatuto da Carreira Docente, que estabelece a figura de destacamento)
que informem do seu interesse para o e-mail info@peep.pt, anexando Curriculum Vitae e uma breve descrição
do que motiva a sua candidatura.

QUE PERFIL?
- Interesse pelo empreendedorismo e pela educação do empreendedorismo.
- Perfil de liderança e de trabalho em equipa.
- Ambição de integrar um projeto europeu, com envolvimento direto de autoridades nacionais de educação
em quatro países da UE.
- Vontade de aprender boas práticas letivas e gosto pela inovação pedagógica.

QUE REQUISITOS?
- Vínculo (quadro de escola, de agrupamento ou QZP) ao Ministério da Educação.
- Boas competências de comunicação, necessárias para formação de professores.
- Disponibilidade pontual para deslocações.
- Residência na área da Grande Lisboa (preferencial).
- Domínio da língua inglesa (falada e escrita).

Avisos. A PEEP reserva-se o direito de não escolher qualquer dos proponentes. A consagração do destacamento depende de
autorização do Ministério da Educação.

