
   

 

 

AÇÃO KA2 -  Parcerias para a inovação e partilha de boas práticas 
 

KA229 – PARCERIAS ENTRE ESCOLAS 
(2019-2021) 

 

Nome do Projeto: Train, work and succeed in Europe -TWSE 

 

Resumo:  
O desemprego jovem é uma preocupação central da UE e lutar contra ele é um dos principais 
objetivos definidos na sua estratégia de intervenção.  
O nosso projeto pretende criar oportunidades para os alunos contactarem de forma mais 
constante e profunda com a visão do mercado de trabalho, as suas exigências e 
potencialidades. 
O projeto desenvolver-se-á em diferentes fases: 
1- Pesquisa e informação 
As equipas de alunos e professores de cada escola parceira irão investigar e desenvolver 
ferramentas que lhes permitirão aprofundar os conhecimentos sobre os temas; 
2- Análise e comparação 
Nesta fase do projeto as equipas focar-se-ão na comparação dos resultados das 5 escolas 
participantes, na disseminação dos resultados e criação de materiais de Orientação da 
Carreira. 
 
English: 
Youth employment is a main concern and achieving it is a main goal within European Union. 
Our project aims to create opportunities for students to get into a more intensive contact with 
the job market and its perspectives, demands and possibilities. 
The project work will be divided into different steps: 
1. Research and information 
Students and teachers from each partner school will research and create tools to acquire 
knowledge on the subject; 
2. Analysis/comparison 
The teams will focus on the comparison of the results in the 5 participating schools and in the 
dissemination of the results and create some career guidelines.  
 
Entidades parceiras/Países: 
 
- Staatliche Berufliche Oberschule Schwandorf – Alemanha (Escola Coordenadora) – www.fos-
bos-schwandorf.de 
 
- IES Joan Maria Thomàs – Espanha – www.iesjmthomas.com 
 
- Samsun Rotary Kulubu Bilim Ve Sanat Merkezi – Turquia - www.samsunbilsem.meb.k12.tr 
 
- Escola Profissional Cior – Portugal – www.cior.pt 
 
- Strukovna Skola Sisak – Croácia – www.ss-strukovna-sk.skole.hr 
 
Duração do projeto: 
De 01/09/2019 a 31/08/2021 (2 anos) 
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