Certificação nível 1 - acções do domínio TIC
por Admin DGRHE - Segunda, 12 Abril 2010, 10:32

CFAE - Matosinhos
Dada a lacuna que existia na portaria sobre “o que era uma acção TIC”
decidimos estabelecer em Matosinhos dois critérios cumulativos – uma acção
TIC é a que tem conteúdos TIC e que teve um formador acreditado para as áreas
de formação A40, C15 ou B15 estabelecidas pelo CCPFC .
Estando a aplicar esse critério há um mês ficamos perplexos com o critério que
agora nos chega segundo a informação enviada: Considerar a explicitação do
domínio TIC na designação da acção.
Haveria alguma possibilidade desta directriz que agora nos chega ser
enriquecida pela forma como estamos a entender aqui este assunto, a bem de
uma maior clareza e precisão de critérios a nível nacional?
O Director
Responder
Re: Certificação nível 1 - acções do domínio TIC
por Admin DGRHE - Segunda, 12 Abril 2010, 10:33

Na realidade, penso que estão a fazer muito bem e de acordo com esta
informação, que se destina apenas às situações em que o director da escola tem
dúvidas sobre a acção que é proposta.

Pensamos que, na maioria dos casos, a própria designação da acção não levanta
qualquer dúvida e, neste caso, o director da EE emite o seu parecer sem
questionar a acção, por exemplo: “A utilização do processador de texto na sala
de aula”.
A questão coloca-se quando director do EE tem dúvidas e, nesse caso, o que a
informação indica é que deve solicitar ao director do CFAE a indicação e que
este deve desenvolver os procedimentos necessários à obtenção da informação
necessário. Os vossos critérios enquadram-se exactamente neste lógica.
Não explicitamos exactamente assim, porque esses critérios são mais facilmente
adoptados quando a acção em causa é do próprio CFAE e os elementos existem
em arquivo, mas podem ser mais difíceis quando tal não acontece, situação em
que o director do CFAE terá que solicitar a outra entidade a informação
necessária, à entidade formadora ou mesmo ao CCPFC.
Posso, se autorizar, reencaminhar este mail (com o seu texto ou outro que
proponha) para todos os CFAE, como forma de partilhar informação.

