Centros para o Desenvolvimento
do Empreendedorismo
Uma vida económica ativa é um dos principais fatores para aumento da prosperidade. Para ter sucesso, os
empreendedores necessitam de ter conhecimentos do seu negócio e conhecimentos comerciais
comprovadamente eficazes. A equipa local, formada pela Focus Education, está agora a operar a rede
nacional CLESE em Angola – dezenas de Centros para o Desenvolvimento do Empreendedorismo nas
províncias, oferecendo uma preparação profissional abrangente e ferramentas necessárias para que
milhares de estudantes a cada ano, possam transformar suas ideias em prósperos empreendimentos
comerciais. Os graduados do CLESE já estabeleceram centenas de novas pequenas e médias empresas,
criando novas fontes de emprego e receitas para si e para a sua comunidade.

18

Centros Provinciais (em Angola)
Formando

7,000
1,000

estudantes por ano

Mais de

cursos de formação profissional realizados,
com 6 tipos diferentes de cursos

540
1,200

novos negócios e

empregos formais criados
pelos graduados do CLESE.

Cidadela Jovens de Sucesso
Cidadelas para Educação Vocacional e Capacitação Profissional de Jovens – O fortalecimento e o
provimento de ferramentas para os elementos mais frágeis da sociedade são fatores cruciais para o
desenvolvimento de uma nação forte e sadia. Com base na sua experiência internacional e expertise, as
Cidadelas da Focus Education, oferecem uma sólida educação para jovens em situação de risco, incluindo
estudos vocacionais especializados em agricultura, gestão hoteleira e outras áreas profissionais, bem
como futuros cursos de operações turísticas. Todo este suporte serve para que os jovens possam ter uma
vida produtiva. As Cidadelas oferecem escolas em sistema de internato completo com um ambiente
acolhedor que permite o desenvolvimento de habilidades sociais vitais. Os graduados das Cidadelas
prosseguem para empregos remunerados, preparados para prover o seu sustento e da sua família – ao
mesmo tempo que estarão dando a sua contribuição à sociedade.

2

Cidadelas

4

mais estão à caminho

operadas de forma independente por equipas
locais depois de 18 meses, 2 encontram-se
atualmente em construção

Escolas com internato total com ênfase
na qualidade de vida

95%
77

de graduação

Os

Os 77 primeiros graduados em 2012,
obtiveram emprego pago de imediato

Educação Técnica e Formação
Profissional (ETFP)
O futuro de uma nação depende do desenvolvimento de uma equipa de profissionais habilitados e
preparados para utilizar as tecnologias de ponta. O objetivo principal da ETFP é o de formar tanto jovens,
quanto adultos, preparando-os para o mercado de trabalho. Os graduados da ETFP são muito procurados
em qualquer lugar onde seja necessário o conhecimento tecnológico avançado, fornecendo a
infraestrutura humana para um rápido desenvolvimento nacional. Eles serão os líderes de uma nova
geração de alta tecnologia, abrindo o caminho para o futuro.

Projeto de

101
100,000
10,000

escolas a nível nacional (en Angola)

Mais de

estudantes

Mais de

professores
formados pela Focus Education
Cerca de

1,000
20,000
135,000

salas de aula
e 230 laboratórios equipados

graduados por ano

estudantes direta
e indiretamente beneficiados por este programa

Programas para Formação de
Professores e Diretores de Escolas
O perfil profissional dos professores e sua prática pedagógica efetiva representam o principal suporte para
garantir a qualidade e a eficiência das ferramentas profissionais que são dadas a cada aluno. Outra parte
importante do sucesso de uma escola consiste em uma equipa de gestão que aspire renovar as práticas
existentes e criar equipas de trabalho que colaborem sob uma visão comum.

Mais de

10,000

professores formados pela Focus Education
Mais de

2,000

professores formados

em “B- Learning ”

Novas Ferramentas Didáticas
nas salas de aula e laboratórios
espalhados por todo o país

Mais estudantes habilitados
e preparados para o mercado de trabalho

Taxa de sucesso

mais alta dentro das salas de aula e taxas menores
de abandono dos estudos ou de insucesso

Programas para Formação de
Professores e Diretores de Escolas
Programa para Formação de
Diretores de Escolas

Programa para Formação de
Professores

Orientar a equipa de gestão das escolas para a
adoção de uma nova visão de suas
responsabilidade sociais dentro da comunidade,
oferecendo-lhes competências especializadas e as
habilitações necessárias para atuarem como
Diretores e Diretores Adjuntos . Um uso mais
eficiente das ferramentas técnicas de gestão e a
criação de equipas de trabalho colaboradoras são
também objetivos importantes.

Orientar os professores com vistas a um novo
entendimento de suas responsabilidades dentro
da sala de aula, mostrando-lhes como
transformar-se em gestores de todos os processos
de aprendizagem, auxiliando os estudantes a
encontrar as suas próprias formas de estudo.

Seminários
para apresentação e discussão de práticas novas e
inovadoras, palestras de especialistas e debate das
conclusões em grupo.

Encontros de Capacitação
para introduzir questões práticas e novas ferramentas,
compartilhar experiências, trabalhando em pequenos
grupos durante cada encontro.

Oficinas de trabalho
para consolidar as ferramentas e práticas de temas
específicos, trabalhando em pequenos grupos
durante cada oficina.

Módulos integrados, combinados com ferramentas
pedagógicas para renovar as práticas na sala de
aula, laboratórios e oficinas de trabalho.
Implantação da metodologia “B-learning”, de forma
a oferecer a possibilidade de estender o período de
acompanhamento com o capacitador, utilizando
uma “Moodle Training Platform”.

Mais de

2,500
500

Diretores e Gestores
de Escolas formados pela Focus Education

Diretores e Subdiretores
formados em 2016

Novas Ferramentas
de Liderança
utilizadas na gestão de escolas

Novas ferramentas
de software

para gestão e administração Escolar

Nova Visão

das responsabilidades de gestão

Formação Governamental
O bom governo exige eficiência e economia. Os programas de formação profissional Governamental da
Focus Education ensinam aos funcionários públicos metodologias modernas e econômicas que levam ao
aumento do fluxo de trabalho, melhor gerenciamento de recursos e menor desperdício. Os graduados
desses programas trazem uma perspectiva mais focada para seu trabalho, alavancando suas habilidades
recém-adquiridas em vários setores, em benefício de todos os que servem.

Várias sessões

de Formação de curto e longo prazo

Milhares de participantes
Trabalhando com

vários setores, tais como: Agricultura,

Governo, Energia, Água, Geologia entre outros.

A Focus Education planea e implementa iniciativas educacionais e de
formação “chave-na-mão”em países em desenvolvimento, habilitando
indivíduos e comunidades para aproveitar as novas oportunidades e
formatar o seu futuro. A Focus Education conta com formadores
profissionais, pedagogos, administradores e gestores com vasta experiência
internacional.

O futuro das nações depende da realização do potencial de seus cidadãos. O
poder do conhecimento detém a chave para o progresso e para a melhoria
da qualidade de vida.
Compartilhamos nossa experiencia no planeamento e implementação de
iniciativas inovadoras para formação e educação sob medida, tratando de
todos os aspectos desde a construção e desenvolvimento do curso até a
formação da equipa local.
Cada projeto é único, ainda que todos partilhem de um único objetivo:
apontar o caminho para novos horizontes.

GESTÃO DE PROJETOS
Planeamento
do conceito

Desenho das
Instalações

Fornecimento
de Equipamento

Planeamento das
aulas e de E-learning

Elaboração do
Currículo

Software de Gestão
da Instituição

Cursos Profissionais
e Administração da
Formação Profissional

Formação de
Formadores (TOT)

Consultoria e
Mentoria

Escritório de Representação:
Patroclos Tower,
41/43 Spyrou Kyprianou, 6051
Larnaca, Chipre
T: (357) 24-642888
(972) 73-2582000
Email: info@focus-educ.com
Web: www.focus-educ.com

