Quais os nossos
objetivos?
incentivar o trabalho colaborativo entre

VISITE-NOS EM

professores e formadores de professores
de diferentes países através da criação
de redes regionais para o desenvolvimento de tarefas com base nas TIC

PETALLPROJECT.EU
&

facilitar o acesso a tarefas, mediadas
por tecnologia, que viajem bem, garan-

PETALLPROJECT.WIX.COM/PETALL

tindo a qualidade do intercâmbio comunicativo entre as divisões culturais e
geográficas
promover a compreensão e a consciên-

Cofinanciado pelo programa
Lifelong learning da União Europeia

cia da diversidade linguística e cultural
mútua através da TBLT, baseados nas TI
melhorar a qualidade da formação de
professores em TBLT mediada por tecnologia
desenvolver as competências digitais
dos professores

Aviso Legal
O apoio da Comissão Europeia para a produção
desta publicação não constitui um endosso do
conteúdo. Este reflete apenas as opiniões dos
autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feita das
informações nele contidas.

TAREFAS
PAN
EUROPEIAS
PARA
APRENDIZAGEM
DE
LÍNGUAS

O que pretendemos

Como funciona?

oferecer?

O que é o PETALL?
PETALL é um acrónimo para atividades por
tarefa pan-europeias para a aprendizagem
das línguas.
É um projeto transversal KA2 LLP, financiado
pela Comissão Europeia.
Destina-se a promover o uso de tarefas com
base nas TIC, na sala de aula de línguas.

O consórcio é composto por 10 grupos nacionais da Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Países Baixos, Portugal, Sérvia, Espanha,
Turquia e Reino Unido.
Cada grupo é formado por um departamento de formação de professores de uma
Universidade e uma escola básica ou secundária.

40 amostras de boas práticas em TBLT mediadas por tecnologia que possam ser facilmente utilizadas em diferentes idiomas e contextos educativos, disponíveis no site do projeto.
10 cursos de formação de professores em
TBLT, baseados nas TIC.
1 curso internacional de formação de professores.
Uma conferência internacional sobre TBLT,
baseados nas TIC, a ser realizada em abril de
2016 em Granada (SP)

Cada grupo do consórcio projetou e / ou
adaptou 4 amostras de boas práticas de
tarefas com base nas TIC, de acordo com
os princípios do Quadro Europeu Comum
de Referência.
Essas tarefas foram experimentadas pelos
alunos nas escolas dos países vizinhos, de
modo a garantir que elas "viajam bem".
Tarefas e cursos de formação de professores foram avaliadas por ambos os utilizadores finais e peritos independentes.
Os produtos estão a ser traduzidos em todas as línguas do consórcio antes da publicação no site do projeto.

Relatórios, documentos, cartazes ...
Oportunidades de colaboração transnacional e para a partilha de experiências e ideias
sobre TIC e TBLT.

Além da avaliação pelos utilizadores finais
e a revisão por peritos independentes, todo o projeto também é avaliado por um
avaliador externo, como parte de uma
política de garantia de qualidade.
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