O projeto EMPRETIC tem como objetivo principal o fomento do espírito empresarial
nos alunos do ensino secundário mediante a aplicação prática de projetos
transfronteiriços de inovação educativa, baseados no uso de novos suportes TIC e
centrados em atividades económicas tradicionais.
Especificamente, pretende-se:





a criação de uma rede de Escolas Secundárias de Espanha e Portugal para o
desenvolvimento de projetos de inovação educativa conjuntos;
a formação dos seus alunos no âmbito do espírito empresarial e no uso das
novas tecnologias;
a formação dos seus docentes;
a concretização de projetos para a promoção de atividades económicas
tradicionais.

EMPRETIC terá como resultado projetos inovadores para apoio ao empreendedorismo
e ao fomento do espírito empresarial dos alunos, baseados numa rede virtual de
Escolas de Castilha e Leão e das regiões Centro e Norte de Portugal, a rede EMPRETIC.
A rede EMPRETIC terá como objetivos:





fomentar o espírito empresarial;
realizar encontros transfronteiriços de alunos para intercâmbio e contacto
com o produto final dos seus projetos;
formar docentes do Ensino Secundário em empreendedorismo e no uso de
novos suportes TIC;
promover projetos de inovação educativa sobre a divulgação, através dos
novos suportes digitais, de actividades económicas tradicionais do seu âmbito
geográfico

ATIVIDADES DO PROJETO
ATIVIDADE 1. Rede virtual de Escolas EMPRETIC
Criar-se-á uma Rede de 16 Escolas Secundárias para participar nas atividades do
projeto, oito escolas espanholas e oito portuguesas, estabelecidas em pequenas
zonas urbanas medianamente povoadas, com menos de 50.000 habitantes.
ATIVIDADE 2. Projetos de inovação educativa EMPRETIC
Os Projetos de Inovação Educativa EMPRETIC têm como objetivo o fomento do
espírito empresarial dos alunos, mediante atividades reais para conhecer o modo em
que os novos suportes TIC e as redes sociais podem fomentar as atividades económicas
tradicionais no seu âmbito geográfico imediato. O resultado dos projetos será o
desenvolvimento de estratégias de utilização das TIC e das redes sociais para a
promoção das PME associadas.

ATIVIDADE 3. Formação de professores EMPRETIC
As Escolas participantes na rede virtual EMPRETIC selecionarão um docente que
coordenará o projeto EMPRETIC da sua Escola e participará nas atividades de formação
dos professores que terão como objetivo o desenvolvimento de estratégias e atuações
que promovam o espírito empresarial dos alunos:


Encontros transfronteiriços de docentes EMPRETIC para a sua formação em
empreendedorismo y novos suportes TIC.



Formação online em empreendedorismo e nos novos suportes TIC para
docentes.

ATIVIDADE 4. Encontros transfronteiriços de alunos EMPRETIC
Os encontros transfronteiriços de alunos EMPRETIC estão concebidos para permitir
que os participantes possam dar a conhecer aos restantes alunos da Rede os resultados
dos respetivos projetos de inovação, no que concerne ao empreendedorismo e TIC e
dar-lhes visibilidade no âmbito geográfico imediato das escolas implicadas.
Esta atividade desenvolver-se-á mediante encontros presenciais, cada um com o
parceiro atribuído de cada Escola.
ATIVIDADE 5. Gestão e coordenação
Para assegurar una correta coordenação e desenvolvimento do projeto, constituir-se-á
uma Comissão Mista EMPRETIC com os representantes das três instituições
envolvidas.
ATIVIDADE 6. Comunicação
As modalidades de comunicação do projeto EMPRETIC são as seguintes:


Espaço web do projeto: http://empretic.crfptic.es/



Ato inicial de apresentação do projeto: Moimenta da Beira, 27 de outubro de
2017



Criação de perfis @EMPRETIC nas redes sociais.



Press books dos encontros dos alunos.



Conferência final para conclusões com a participação de docentes e alunos:
Castilha e Leão, outono 2018.

