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Introdução 
Num mundo em constante mudança, as alterações originadas pela transformação 
digital também trouxeram novos desafios ao ambiente de trabalho das organizações. 
E porque estas mudanças tecnológicas transformaram a nossa vida quotidiana, é 
necessário analisar como a tecnologia está também a influenciar a forma como 
aprendemos e trabalhamos. Sem qualquer dúvida, a tecnologia mudou a maneira 
como fazemos o nosso trabalho e a maneira como procuramos informações para nos 
ajudar a fazer o mesmo trabalho, quer através da simples aquisição de novos hábitos, 
quer através de uma reformulação total na forma como pensamos. O mercado de 
trabalho atual exige profissionais cada vez mais preparados e capacitados. Isso 
implica uma série de competências e inclui, sem dúvida alguma, um profundo 
conhecimento metodológico para aplicação de técnicas: um profissional que saiba 
identificar necessidades e que seja assertivo nas suas decisões. O objetivo do 
projeto TransIT é implementar estas mudanças através do desenvolvimento de 
competências essenciais nas empresas na transição para a Indústria 4.0. Para isso, o 
projeto criou um kit de materiais de formação destinado aos gestores intermédios 
das PME com o objectivo de os capacitar com as competências necessárias para gerir 
o processo de transição da Indústria 4.0. O conteúdo da formação está dividido em 
dois módulos principais - PENSAMENTO INOVADOR e GESTÃO DA MOTIVAÇÃO 
- mas abrange e aborda outras áreas/competências que poderão ser “adaptadas” de 
acordo com as necessidades de cada organização. O que se pretende é potencializar 
a INOVAÇÃO e a MOTIVAÇÃO como elementos-chave do sucesso: melhorar e 
maximizar a capacidade da força de trabalho, estimular a inovação e otimizar as 
mais-valias dos recursos humanos. Este documento foi elaborado pelos parceiros do 
projeto TransIT e tem como título “MANUAL DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA - 
Ação de Formação Projetos-Piloto”. Uma das práticas requeridas no âmbito de 
projetos de cooperação Erasmus+ é efetuar testes e sessões de formação piloto (field 
test e pilot training) para testar se as soluções e outputs resultantes do projetos se 
enquadram e dão resposta às necessidades do público-alvo. O objetivo específico 
destas sessões é fornecer um conhecimento geral das ferramentas-chave produzidas 
pelo consórcio de modo a aperfeiçoar e a divulgar os materiais. Vejamos quais são 
os objetivos que se pretendem alcançar com estas ações de formação (pilot 
training): 

● testar todos os materiais e ferramentas desenvolvidos, 
● obter um feedback e adquirir um conhecimento total da utilização dos 

materiais e ferramentas para que sejam aperfeiçoados pelos parceiros do 
projeto, 



● implementar um calendário de ações de formação, que poderão ser diárias, 
semanais ou mensais e completando, no total, um formato de 30 horas de 
formação,  

● deverão também estar presentes e envolvidos profissionais de diversas áreas 
e organizações (colaboradores, gestores, líderes, profissionais de RH, 
profissionais de coaching empresarial, psicólogos).  

Este manual é um guia de orientação pedagógica para o grupo de trabalho dos 
projetos-piloto (formadores) e inclui métodos, técnicas e ferramentas de formação 
estruturadas de modo a ministrar os conhecimentos, adequados e de forma 
sustentada, aos participantes (formandos). Pretende ser um instrumento útil para 
todo o espectro dos stakeholders e uma proposta de elaboração de planos de ações 
de formação para os profissionais dos grupos-alvo do projeto. 

O Projeto TransIT 
O projeto TransIT tem como finalidade a criação de materiais e ferramentas de 
formação em contexto laboral destinados aos gestores intermédios das PME com o 
objectivo de os capacitar tecnicamente com as competências necessárias para gerir 
o processo de transição da Indústria 4.0. 

GRUPO-ALVO 

• Gestores intermédios das PME que desempenham (ou venham a desempenhar) 
funções de responsabilidade no âmbito da preparação e implementação do 
processo de transição da Indústria 4.0; 

• Colaboradores e equipas geridos pelos profissionais anteriormente assinalados; 
• Decisores de topo, profissionais de RH; 
• Formadores e empresas de formação que ministram formação às empresas e que 

pretendam adquirir novas competências e capacidades para a transmissão de 
conteúdos recorrendo a uma abordagem inovadora, motivacional e adaptativa; 

• Consultores, coaches e psicólogos envolvidos em processos de desenvolvimento 
profissional (através de técnicas de liderança e motivação) para incorporar 
competências/experiências de inovação e gestão. 

OUTCOMES DO PROJETO 

1. Os parceiros elaboraram uma análise transversal de competências necessárias à 
gestão dos processos de transição para a Indústria 4.0, que resultou num Quadro de 
Competências e uma Matriz para mapear as capacidades e competências relevantes 
que servem de base a essa função. 



2. O kit triplo de materiais de formação com o objetivo de desenvolver essas 
capacidades e competências, composto pelo Manual de Orientação, o guia de 
Metodologia e a Plataforma Formativa Digital que disponibiliza 3 modalidades de 
aprendizagem.    

3. Ações de formação piloto com a duração de 3 dias para testar e analisar os materiais 
desenvolvidos. 

PLATAFORMA FORMATIVA DIGITAL 

No mundo globalizado e caracterizado por uma economia altamente tecnológica, a 
qualificação profissional é cada vez mais valorizada. Investir no desenvolvimento 
estratégico dos colaboradores é o ponto-chave para o crescimento de uma organização e o 
principal fator que contribui para uma vantagem competitiva sustentável, uma vez que as 
pessoas são o maior ativo de uma organização.  Por isso, colaborar e capacitar para melhorar 
competências traz retornos diretos para as organizações. No entanto, com quatro gerações 
ativamente presentes no mercado de trabalho e também a expansão de diversas formas e 
ofertas de aprendizagem online (tornando-as métodos ideais de formação de colaboradores) 
a formação nas empresas não acompanhou a necessidade e diversidade das diferentes 
gerações de trabalhadores do século XXI. Com esta plataforma, pretende-se criar um 
programa completo de formação para os indivíduos de cada uma das gerações, com 
diferentes competências digitais e tecnológicas e, talvez, com diferentes preferências na 
forma de aprender.  E é essencial entender as diferentes preferências de estilos de 
aprendizagem de modo a preparar conteúdos que vão ao encontro das diversas necessidades 
dos formandos que integram cada uma das gerações.  

A plataforma digital está estruturada com um curso e 3 opções de aprendizagem:  

1. E-learning 
2. Microlearning   
3. Aprendizagem Individual 

Percursos e Gestão da Aprendizagem 

O objetivo do curso é melhorar os conhecimentos e competências dos formandos e capacitá-
los com as aptidões, competências e conhecimentos facilitadores do processo de transição 
i4. A análise dos percursos de aprendizagem revela que o formando pode “traçar o seu 
caminho” enquanto aprende os conteúdos, optando e fazendo a “gestão” dessa 
aprendizagem.  

As principais características destes percursos de aprendizagem são: 

1. Conteúdos flexíveis para que cada profissional que procure um desenvolvimento 
profissional o possa fazer escolhendo um determinado caminho. 



2. Conteúdos multidisciplinares porque os trabalhos de hoje em dia também são 
multidisciplinares, nos quais os profissionais são capazes de demonstrar 
competências em diversas áreas. 

3. Conteúdos holísticos e completos, de modo a que os alunos demorem mais tempo a 
completar um módulo do que apenas um capítulo separado. 

4. Conteúdos evolutivos, permitindo ao formando passar de um nível de iniciante a 
avançado. 

Microlearning 

Nesta opção, estão disponíveis uma série de animações de curta duração com conteúdos 
relevantes e que o ajudarão a ter uma ideia e aprender com os materiais de aprendizagem 
da plataforma TransIT. As animações são curtas (1-2 minutos), objetivas e apresentam o 
essencial de cada capítulo.  

E-Learning 

Com esta opção, é elaborado um percurso de aprendizagem através de uma abordagem com 
diversos módulos de conteúdos. Os módulos estão divididos em “PENSAMENTO 
INOVADOR”, “MOTIVAÇÃO” e “COLABORAÇÃO TÉCNICA” e, dentro de cada um deles, 
encontram-se os conteúdos da formação. Inclui também um conjunto de  questionários de 
auto-avaliação, com o objectivo de fornecer o feedback necessário ao formando à medida 
que vai concluindo os módulos. 

Aprendizagem Individual 

Esta é a opção adequada para os indivíduos que preferem aprender com uma abordagem 
convencional e com total controlo no processo de aprendizagem (auto-estudo sem 
intervenção do formador) com acesso à totalidade dos conteúdos de uma só vez, cabendo 
ao formando gerir os tempos para a aprendizagem. Este “caminho” disponibiliza o curso na 
sua totalidade, ou seja, total acesso aos três módulos - Pensamento Inovador, Motivação e 
Colaboração Técnica (download do Manual em ficheiros PDF). 

Opções de Planos de Sessão para Ações de Formação Piloto  
O plano de uma sessão de formação é o documento que estrutura e faz o planeamento de 
cada uma das sessões. É um documento de apoio e consulta para as atividades do formador. 
A estrutura geral contém os seguintes pontos principais: duração das atividades, 
cronograma recomendado para a formação, técnicas e ferramentas a utilizar, etc.   

Todos os planos de sessão aqui sugeridos encontram-se divididos em 3 partes: uma unidade 
introdutória, diversas unidades onde se aborda o desenvolvimento e conhecimentos na área 
e uma unidade de encerramento, com exercícios práticos, o feedback recebido e a avaliação.   



O consórcio do projeto TransIT também aproveitou esta oportunidade para debater e 
analisar a possibilidade de tornar as sessões e as opções de formação mais flexíveis 
e com conteúdos mais adaptáveis de modo a atrair e motivar os participantes. Deste 
modo, os parceiros TransIT elaboraram 5 opções diferentes de planos de sessões. Os 
encontros foram inicialmente pensados para ocorrer presencialmente mas, devido à 
emergência de saúde da pandemia, fomos obrigados a mudar os planos e a adaptar-
nos à nova realidade. Não havia previsão do que se iria passar no futuro e as 
circunstâncias eram muito diferentes nos diversos países envolvidos no projeto 
TransIT. Por isso, estes planos de sessão pretendem cobrir todos os desafios que 
possam surgir, agravados por consequências de ameaça, crise ou pandemia,  na 
implementação da ação de formação piloto. 

PLANO DE SESSÃO: OPÇÃO 1 - PROGRAMA DA FORMAÇÃO 

1. Atividade de quebra-gelo: objetivo - perceber a dinâmica e fazer com que, aos 
poucos, seja criada uma interação entre os participantes.  

2. Debate e key speakers: objetivo - criar interesse nos participantes  
3. Pontos-chave: objetivo - fazer com que os formandos compreendam as conclusões 

(conhecimento essencial) que resultaram da sessão/reunião de formação 
4. Formação (nos módulos de Inovação / Motivação / Colaboração Técnica) 
5. Avaliação. 

Esta estrutura de plano de sessão deverá ser repetida para cada sessão de acordo com cada 
um dos temas da formação: Inovação / Motivação / Colaboração Técnica. 

 

Passos do Programa da Formação 

 

 

 



PLANO DE SESSÃO: OPÇÃO 2 
1º DIA 2º DIA 3º DIA 
Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Inovação: (3 h apresentação 
+ 3 h atividade individual) 
Microlearning 
E-learning 
Manual 
 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Motivação: (3 h apresentação 
+ 3 h atividade individual) 
Microlearning 
E-learning 
Manual 
 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto TransIT (1 
hora) 
 
Colaboração Técnica (3 h 
apresentação + 3 h atividade 
individual) 
Microlearning 
E-learning 
Manual 
 
Avaliação (1 hora) 

 

PLANO DE SESSÃO: OPÇÃO 3 
1º DIA 2º DIA 3º DIA 
Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Inovação: (3 horas de 
apresentação) 
Microlearning 
E-learning 
Manual 
 
 
Atividades (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Motivação: (3 horas de 
apresentação) 
Microlearning 
E-learning 
Manual 
 
 
Atividades (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Colaboração Técnica (3 
horas de apresentação) 
 
Microlearning 
E-learning 
Manual 
 
Atividades (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

 

PLANO DE SESSÃO: OPÇÃO 4 
1º DIA 2º DIA 3º DIA 
Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Bons Exemplos de Inovação 
(3 h) 
 
 
Atividades (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Bons exemplos de 
Motivação (3 h) 
 
 
Atividades (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Bons exemplos de 
Colaboração Técnica (3 h) 
 
 
Atividades (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

 

 



PLANO DE SESSÃO: OPÇÃO 5 
1º DIA 2º DIA 3º DIA 
Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Bons Exemplos de Inovação 
(3 h) 
Atividades (1 hora) 
Exercícios Práticos da 
Plataforma (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Bons Exemplos de 
Motivação (3 h) 
Atividades (1 hora) 
Exercícios Práticos da 
Plataforma (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

Apresentação do projeto 
TransIT (1 hora) 
 
Bons Exemplos de 
Colaboração Técnica (3 h) 
Atividades (1 hora) 
Exercícios Práticos da 
Plataforma (3 horas) 
Avaliação (1 hora) 

 

SUGESTÕES DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
Opção 1 
 
1º DIA 

9:00 – 9:30 Abertura 
Receção dos participantes 

 

9:30 – 10:30 Apresentação do Projeto TransIT  Apresentação 
10:30 – 12:00 Inovação 1a parte  

- Exemplo de boas práticas da Plataforma 
 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Inovação 2a parte  

- Debate sobre as boas práticas apresentadas  
Atividade de 
Grupo 

14:30 – 15:00 Resumo, feedback, testes, avaliação   
 
2º DIA 

9:00 – 9:30 Resumo das conclusões do 1º dia   
9:30 – 10:30 Apresentação do Módulo Motivação na Plataforma  

- Microlearning 
- E-learning 
- Aprendizagem Individual 

Apresentação 
Atividade de 
Grupo 

10:30 – 12:00 Motivação 1ª parte 
- Exemplo de boas práticas da Plataforma 

 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Motivação 2ª parte 

- Debate sobre as boas práticas apresentadas 
 

14:30 – 15:00 Resumo, feedback, testes, avaliação   
 

 



3º DIA 
9:00 – 9:30 Resumo das conclusões do 2º dia   
9:30 – 10:30 Apresentação do Módulo Colaboração Técnica na 

Plataforma 
- Microlearning 
- E-learning 
- Aprendizagem Individual 

Apresentação 
Atividade de 
Grupo 

10:30 – 12:00 Colaboração Técnica 1ª parte 
- Exemplo de boas práticas da Plataforma 

 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Colaboração Técnica 2ª parte 

 Debate sobre as boas práticas apresentadas 
 

14:30 – 15:00 Resumo, feedback, testes, avaliação   

 

Opção 2 
1º DIA 

9:00 – 9:30 Abertura 
Receção aos participantes 

 

9:30 – 10:30 Dinâmica de Quebra-Gelo  
10:30 – 12:00 Inovação 1a parte  

- Key speaker 
convidado 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Inovação 2a parte  

- Debate com o key speaker  
Atividade de 
Grupo 

14:30 – 15:00 Pontos-Chave da sessão   
 
2º DIA 

9:00 – 9:30 Resumo das conclusões do 1º dia  
9:30 – 10:30 Apresentação do Módulo Motivação na Plataforma  

- Microlearning 
- E-learning 
- Aprendizagem Individual 

Apresentação 
Atividade de 
Grupo 

10:30 – 12:00 Motivação 1ª parte 
- Key speaker 

 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Motivação 2ª parte 

- Debate com o key speaker 
 

14:30 – 15:00 Pontos-Chave da sessão   
 
3º DIA 

9:00 – 9:30 Resumo das conclusões do 2º dia  
9:30 – 10:30 Apresentação do Módulo Colaboração Técnica na 

Plataforma 
Apresentação 



- Microlearning 
- E-learning 
- Aprendizagem Individual 

Atividade de 
Grupo 

10:30 – 12:00 Colaboração Técnica 1a parte 
- Key speaker 

 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Colaboração Técnica 2a parte  

- Debate com o key speaker 
 

14:30 – 15:00 Resumo, feedback, avaliação   

 

Opção 3 
1º DIA 

9:00 – 9:30 Abertura 
Receção aos participantes 

 

9:30 – 10:30 Apresentação do Projeto TransIT  apresentação 
10:30 – 12:00 Inovação 1a parte  

- Microlearning 
- E-learning 
- Manual 

plataforma 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Inovação 2a parte 

- Atividades 
ver exemplos 
nos Anexos 

14:30 – 15:00 Pontos-chave da sessão, avaliação  
 
2º DIA 

9:00 – 9:30 Resumo das conclusões do 1º dia  
9:30 – 10:30 Apresentação do Módulo Motivação na Plataforma 

- Microlearning 
- E-learning 
- Aprendizagem Individual 

plataforma 

10:30 – 12:00 Motivação 1a parte 
- Atividades 

ver exemplos 
nos Anexos 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Motivação 2a parte 

- Atividades 
ver exemplos 
nos Anexos 

14:30 – 15:00 Avaliação  
 
3º DIA 

9:00 – 9:30 Resumo das conclusões do 2º dia  
9:30 – 10:30 Apresentação do Módulo Colaboração Técnica na 

Plataforma 
- Microlearning 
- E-learning 

plataforma 



- Aprendizagem Individual 
10:30 – 12:00 Colaboração Técnica 1a parte 

- Atividades 
 

12:00 – 13:00 Almoço  
13:00 – 14:30 Colaboração Técnica 2a parte  

- Atividades  
 

14:30 – 15:00 Resumo, feedback, avaliação   

Atividades 
O consórcio TransIT preparou um extenso conjunto de atividades para serem utilizadas na 
ação de formação piloto. Todas as atividades estão descritas detalhadamente nos Anexos e 
cada uma contém exercícios relacionados com cada um dos temas da formação e com 
critérios de avaliação distintos. A parceria desenvolveu diversas atividades e desafios de 
ideias para trabalhar com grupos. Recorreram igualmente a uma metodologia de 
aprendizagem baseada em cenários (criando problemas complexos da vida real que exigem 
uma mente analítica e aptidões de pensamento rápido na sua resolução). Desta forma, os 
formando aprendem melhor quando aplicam as aptidões e compreendem e aprofundam os 
seus conhecimentos.  

Para exemplificar esta metodologia, estão disponíveis no final deste Manual, como Anexos, 
um conjunto de exercícios práticos que servem de sugestões: 

● questionário online  
● questionário  
● palavras cruzadas  
● vídeo  
● seis chapéus do pensamento  
● criar uma landing page  
● reinventar o Monopólio  
● jogo da liderança e da motivação  
● mapa mental  
● ERRC (a matriz Eliminar, Reduzir, Elevar, Criar)  
● identificar problemas e criar soluções  
● role play 
● perfil, entrevista 
● “generation towers” 
● motivar para a inovação 



Exemplos Práticos 
Na plataforma TransIT são apresentados casos de sucesso e boas práticas de modo a facultar 
aos participantes exemplos práticos e facilitar a sua aprendizagem e compreensão. Os bons 
exemplos devem ser usados na ação de formação piloto como base e elemento incitador a 
aprofundar ainda mais o conhecimento dos participantes. 

Avaliação 
Como já foi referido, o objetivo principal da ação de formação piloto é a avaliação dos 
resultados: através da recolha de informações  - e o uso dessas informações - que serviram 
para aperfeiçoar as sessões de formação TransIT. A avaliação fornece o feedback necessário 
para nos ajudar a identificar se a ação de formação TransIT alcançou os resultados 
pretendidos e, deste modo, será possível tomar decisões para ações futuras e ajustar os 
materiais que foram produzidos durante o projeto.   

1. OS CONTEÚDOS FORAM ABORDADOS DE FORMA CLARA (escala likert para 
medir o nível de satisfação: Concordo Totalmente; Concordo; Neutro; Discordo; 
Discordo Totalmente) 

2. OS CONTEÚDOS FORAM APRESENTADOS DE FORMA ESTRUTURADA (escala 
likert para medir o nível de satisfação: Concordo Totalmente; Concordo; Neutro; 
Discordo; Discordo Totalmente) 

3. AS TÉCNICAS FORAM ADEQUADAS (micro/e-learning/individual) (escala likert 
para medir o nível de satisfação: Concordo Totalmente; Concordo; Neutro; 
Discordo; Discordo Totalmente) 

4. UTILIDADE DO MATERIAL PRODUZIDO (escala likert para medir o nível de 
satisfação: Muito Bom; Bom; Normal; Mau; Muito Mau) 

5. ATIVIDADES PROPOSTAS (escala likert para medir o nível de satisfação: Muito 
Bom; Bom; Normal; Mau; Muito Mau) 

6. TRABALHO DE EQUIPA (escala likert para medir o nível de satisfação: Muito Bom; 
Bom; Normal; Mau; Muito Mau) 

7. ORGANIZAÇÃO / GESTÃO DE TEMPO (escala likert para medir o nível de 
satisfação: Muito Bom; Bom; Normal; Mau; Muito Mau) 

8. PARTICIPAÇÃO / ESTÍMULO (escala likert para medir o nível de satisfação: Muito 
Bom; Bom; Normal; Mau; Muito Mau) 

9. KEY SPEAKERS (escala likert para medir o nível de satisfação: Muito Bom; Bom; 
Normal; Mau; Muito Mau) 

Nos Anexos, encontrará o link do questionário (Google forms). 

 



INDICADORES 
Quantitativos: 

- Ação de formação teórico-prática com a duração de 3 dias destinada a profissionais 
de empresas, aplicando técnicas de gamificação (gestão da motivação), exercícios 
práticos, etc.  

- 1 programa de formação 
- 10 -15 participantes 

Qualitativos: 

- Nível de satisfação dos formandos com as metodologias apresentadas através das 
respostas a um questionário de avaliação. 

Sugestão para a Formação Piloto - passos para testar e debater 
o projeto piloto 

1. Selecionar um número diversificado de participantes que integram o grupo-alvo das 
ferramentas do projeto TransIT.  

2. Conhecer detalhadamente os parâmetros de avaliação.  
3. Desenhar a estrutura da testagem do projeto piloto. 
4. Selecionar e preparar todos os materiais necessários.  
5. Planificar todas as etapas. 
1. Discutir, debater e interagir com o grupo-alvo. 

Plano para implementar a Ação de Formação Piloto  
Para conceber a sessão de formação piloto é necessário:  

- 1º passo - selecionar cuidadosamente os participantes, ou seja, escolher participantes 
do grupo alvo mencionados na descrição do projeto TransIT. No entanto, e 
respeitando uma abordagem equilibrada, outros campos também poderão ser 
considerados numa comunidade diversificada e dinâmica (enriquecida pelas 
relações da sua organização e pela diversidade de perspetivas).  

- 2º passo - criar um programa de formação individual onde constam informações 
relevantes tais como, os conteúdos que os formandos irão aprender, quais as 
ferramentas apresentadas, que atividades deverão realizar, que convidados poderão 
estar presentes ou que jogos poderão ajudar a conceber um evento de formação 
piloto de 3 dias. Neste manual, encontram-se algumas sugestões mas é crucial criar 
um programa de formação com conteúdos adaptados e “à medida” dos participantes.  

- 3º passo - desenhar a apresentação dos conteúdos, ou seja, a forma como irá 
apresentar o kit de materiais de formação desenvolvidos no projeto TransIT. 



- 4º passo - testar e avaliar, com o questionário (Google forms) traduzido na língua do 
país. Este passo é crucial pois é necessário para a testagem do produto piloto mas 
também avaliar a qualidade dos materiais produzidos durante o período do projeto, 
como já referido neste Manual. 

- 5º passo - recolher e analisar todas as opiniões e feedback recebidos. Através do 
questionário aqui sugerido (Google forms), terá de se elaborar uma análise, não 
apenas quantitativa, mas também qualitativa durante o período do programa piloto. 

Apesar de todas estas orientações, é importante ter consciência de que cada um poderá 
escolher diferentes formas de conceber e implementar o plano de formação piloto. 

 

Calendário da Ação de Formação 





PASSO 1 – Março 2022 

PASSO 2 – Março/Abril 2022 

PASSO 3 – Abril/Maio 2022 

PASSO 4 - Abril/Maio 2022 

PASSO 5 – Maio 2022 

Desenho Didático da Ação de Formação Piloto - pela 
Universidade Nacional da Irlanda (National University of 
Ireland, Galway)  
Para atingir os objetivos, é importante que cada momento da ação de formação esteja bem 
organizado e que o desenho didático da mesma garanta a coerência entre os conteúdos e as 
metodologias de formação. Ao desenhar cada fase da formação é importante ter em mente 
os seguintes passos: 

1. Programa da Ação de Formação Piloto  

1.1 Apresentação 

O programa de ação de formação piloto é destinado a empresários e gestores de projetos 
com vista a conduzir as suas organizações na transição para a Indústria 4.0. Este evento de 
formação possui todos os requisitos no que respeita a Indústria 4.0, podendo ser adaptado 
“à medida” às necessidades dos participantes. A ação de formação tem a duração de 3 dias 
(8 horas por dia) e pretende dar a conhecer a Indústria 4.0, as vantagens e metodologias que 
podem ser adoptadas pelos participantes de modo a permitir uma transição por etapas do 
nível operacional existente para a Indústria 4.0. 

1.2 Estrutura do Programa 

O programa está dividido em 3 partes principais: 

Dia 1: o primeiro dia é focado no interesse dos participantes, tentando criar a consciência 
do programa e envolver interativamente as partes interessadas. Deverá cobrir 4 etapas:  

a) Sessão de Introdução: esta sessão apresenta uma visão geral do projeto TransIT, 
abordando os diferentes resultados do projeto, a nível de trabalho e de 
aprendizagem. Também é uma oportunidade para apresentar o kit de ferramentas 
TransIT e toda a informação resultante do projeto e reunida pela equipa de 
formação.  



b) Sessão Principal: o key speaker convidado deverá ser alguém que tenha uma vasta 
experiência no setor da Indústria 4.0, podendo partilhar experiência e insights sobre 
as suas vantagens. A sessão deverá ser interativa e funcionará como um quebra-gelo 
e ponto de partida para a análise das necessidades dos participantes.  

i. convidado: não referido 
ii. Dinâmica de envolvimento: parcialmente interativa 

c) Estrutura da Formação: a sessão foi concebida para estabelecer uma comunicação 
clara entre os formadores e os participantes. Deverá transmitir os pontos 
desenvolvidos e as principais conclusões aos participantes através de uma estrutura 
flexível, porque flexibilidade e interatividade são as características fundamentais 
desta sessão.  

d) Apresentação do Kit de Ferramentas TransIT: a sessão da tarde no dia 1 inclui a 
introdução ao kit TransIT e o seu uso. Esta sessão inclui atividades de auto-avaliação 
utilizadas nas ferramentas e formação em diversos modos de aprendizagem.  

Dia 2: o segundo dia é focado nos requisitos e necessidades dos participantes. 

a) Entender as Necessidades: durante esta sessão, os participantes têm a oportunidade 
de interagir com a equipa de formação para comunicar as suas  expectativas e 
motivações. É crucial que haja uma comunicação clara entre a equipa e os 
participantes. A sessão é também uma oportunidade para ajudar os formadores a 
selecionarem os exercícios mais adequados.  

b) Exercícios Práticos (parte 1): a partir das informações recebidas durante a sessão 
anterior, são criados e usados os exercícios mais adequados. Os exercícios podem 
ser casos reais ou hipotéticos. Poderão sair daqui estudos de caso interessantes e que 
a equipa de formação poderá levar para eventos multiplicadores, com a respectiva 
autorização dos participantes. A sessão abrange a manhã e a tarde e é dividida em 
duas partes de modo a estar alinhada com o kit de ferramentas. Cada parte foi 
projetada para ter, no máximo, 3 horas de duração. 

i. Gestão da Inovação: conteúdos focados nas melhores práticas de gestão da 
inovação e utilização de diversas ferramentas para a gestão da inovação. 

ii. Gestão da Motivação: conteúdos focados nas melhores práticas de gestão da 
motivação e utilizações práticas de situações para capacitar e implementar a 
gestão da motivação nas organizações. 

Dia 3: o último dia é focado em ferramentas, técnicas, competências e processos de 
colaboração necessários para a transição da Indústria 4.0. 

a) Exercícios Práticos (parte 2) – Colaboração Técnica): é uma continuação do dia 2 e 
tem como objetivo conectar a gestão da inovação e da motivação a ferramentas 
técnicas de modo a criar uma estrutura colaborativa e potenciar a eficiência da 
transição. A atividade está planeada para ter uma duração de 3 horas.  

b) Encerramento da formação e gestão do feedback: esta sessão da segunda parte do 
dia deverá ser informal e interativa, onde os participantes podem interagir 



informalmente com a equipa de formação. Poderá ainda ser utilizado um método 
de recolha de feedback para aperfeiçoar as ferramentas TransIT e diversos 
depoimentos que poderão ser mais tarde utilizados em eventos multiplicadores.. 

1.3 Duração Total do Programa 

O programa da formação piloto está projetado para uma duração total de 3 dias com 8 horas 
de sessão por dia, incluindo o período de pausa. Por dia, o evento deverá desenrolar-se por 
6 horas e 30 minutos, 1 hora de pausa para o almoço e 2 coffee breaks de 15 minutos. 

1.4 Dados recolhidos durante a formação:  

a) Vídeo do evento de formação 
b) Lista dos participantes (com assinaturas, quando possível) 
c) Fotografias do grupo  
d) Case studies relevantes, caso haja, apresentados pelos participantes  
e) Testemunhos 
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Annex 1: Exercises*  
1. Movie education  
2. SIX HATS  
3. Create your own landing page  
4. Reinvent Monopoly  
5. Mind map  
6. Leadership and motivation game  
7. Six Thinking Hats  
8. Value identify  
9. Problem solution  
10. “What if you are an influencer too?”  
11. “Connecting people with mind-maps”  
12. Crossword puzzle 
13. Online quiz 
14. Generation Towers 
15. Motivation of innovators 

  



Exercise number: 1 
 

Activity description: Movie education 

 

Aim:  

Connect knowledge and ideas explicitly to “real world” examples 
broader skills in storyboarding, narration and digital technologies  
encourages thinking, systematizing, creativity 
integrating film into assessment offers a “eureka” moment in the learning 

experience  

Method:   

 

Material requirements/ preparation:   

Tools for make the video (phone) 
Templates for Short Movie 

Duration:  

3 hours 

Activity breakdown: 

part 1 - concept 
part 2 – creation of the video 



 

HOW CAN WE MOTIVATE OUR STAFF IN THE WORKPLACE? 

(MOTIVATION MANAGEMENT) 

Evaluation:    

 

 

Other resources:   

 

 

  

 

Insert text here: 



Exercise number: 2 
 

Activity description: SIX HATS 

 

Aim: 

Develop critical thinking 
Capacity to develop creative and innovative thinking 
Adaptability and empathy 
Expose different types of thinking 
Role-playing 

Method:  

Decide on the topic or problem for the group activity.  
When deciding on the topic or problem, you should choose something that 

can be discussed about, whereby there is no one right answer to the problem.  
It should be an open-ended topic or problem.  
This will be ideal for using the six thinking hats to explore different 

perspectives. 

Material requirements/ preparation:   

Six heads 

Duration:  

3 hours 

Activity breakdown: 

part 1 - Clearly state the definition of each thinking hat role.  
part 2 - When all learners gave their opinion about a topic, then 

they will be able to read other involved learner’s ideas and opinions and 
they will give a vote for the allegation which seems to them the best 
option! 

 



Evaluation:    

 

Other resources:   

 

 

  

Moderator assess the efficiency of ideas! 

 

n.a. 



Exercise number: 3 
 

Activity description: Create your own landing page 

 

 

 

Aim: The goal of this activity, linked to the topic of Innovation 
Thinking of the Training Guidebook, is to work in group to 
brainstorm over a possible landing page according to the input 
received. By doing so, the trainees will have to adapt their message 
and ultimately their way of thinking according to the information 
they need to deliver, to which aspects they should focus on and on 
what language they should use.  

Method: The idea is to create the structure and the content for a 
landing page according to three basic elements: the Industry, the 
Audience, and the Content to be disseminated. The trainees will 
work in small groups (3-4 persons) so to brainstorm at each stage 
over the most fit approach to present the content through the 
landing page of the website. The information provided in the 
Activity Breakdown will serve as the basic guidelines to stimulate 
the innovative way of thinking, as they are all about different 
industries, content and audiences.  

Material requirements/ preparation:  Laptop (to look up for more 
information), project (to present the structure of the website, if 
prepared digitally).  

 

Duration: 40 minutes 

  



 

Type of organization Product/service Audience CTA 

Newspaper 

 
Editorial piece on latest 

round of elections 
 

Progressive voters Subscribe to 
avoid paywall 

Chamber of Commerce 
 

Consultancy on a new 
Free Trade Agreement 

SMEs 
Become a 

member of the 
chamber  

Activity breakdown: 

 

Part 1. During the first part of the activity, the trainer engages the 
audience by asking whether they are familiar with the concept of a landing 
page. If someone is, the trainer leaves the floor to 1-2 trainees to share 
their previous knowledge.  

The definition of landing page is where a user, or potential buyer 
in marketing theory, “lands” when clicking on an external link (most often 
found on social media). The link is accessed so to grasp more information 
regarding something: a product, a service or something of interest.  

The basic sections for a landing page, which can resemble a one-
page long website, are the following: 

- Catchy title 
- Good pictures 
- Short description of the product/service provided 
- CTA 

For this reason, the landing page should be informative but also 
catchy, in a way that leads the user to go through the whole content to 
achieve the best outcome for the interest of the provider. Usually this 
outcome is a CTA – or Call to Action: something that we want our users to 
do once their attention is grabbed by the activities or services provided.  

During the first part of the activity, the trainer will sort the 
trainees in different groups, maximum 3-4 persons.  

Part 2. During the second part, the trainer will present the 
different categories of organizations for which the trainees will have to 
develop a landing page.  



 

No profit association New association 
campaign Sponsors 

 
Donate 

 

Luxury brand 

 
New partnership with 

famous jewellery 
designer  

 

High-end 
consumers 

Purchase a new 
piece of the 
collection in 

preview 

 

Evaluation:    

 

Other  

The trainer allocates 20 minutes to each group to go through the assigned lot 
of Organization/Product/Audience and CTA in order to produce the structure 
and a schematic content that is effective and related to the aforementioned 
lots.  
 
Part 3. Each group will then present the structures they have come up with.  

Insert text here: 
 
How did you come up with the proposed structure? Were there different 
ideas? 
How did you negotiate? 
Did you look up for more information regarding the audience? Or the service? 
 

 

Insert text here: 
 
https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/   
 
 



Exercise number: 4 
 

Activity description: Reinvent Monopoly  

 

 

Aim: The objective of this activity is to stimulate the creative 
thinking of the learners through a scheme to which they are 
familiar and eventually create something that is new and 
appropriate for our contemporary challenges. 

Method: The activity will be carried out with a group work-based 
approach.   

Material requirements/ preparation:  The participants will require 
stationary materials to prepare the new board of the game, 
possibly a laptop to present it to the rest of the trainees. Finally, 
they will need at least a copy of the Instruction Manual of the 
original Monopoly, if not the complete board.   

Duration: 50 minutes 

Activity breakdown: 

part 1: The trainer introduces the activity by connecting the game 
Monopoly to a set of values that are, by now, outdated – such as extreme 
competitiveness, just money-based economy, eviction, and zero-sum 
economy.  

 
Instead, now, we try to create a much more sustainable and inclusive society. 
So, also Monopoly needs to be readapted to this new reality.  
 

part 2: The trainer now explains in detail how the activity is going to 
play out. The goal is reimagine a version of Monopoly who implements the 
principles of sustainability and inclusiveness: in practice, the learners will re-
design the rules of the Game, possibly the Board itself and eventually also the 
properties on the ground.  



 

 

Evaluation:    

 

 

Other resources:   

 

  

Was everyone listened to?  

 

How were your ideas received? 

 

How did you create ideas? 

 

How difficult it was to imagine something different, new? 

 

How did you rank ideas? 

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf   



Exercise number: 5 

Activity description: Mind map 

 

 

 

 

Aim: to generate as many possible ideas and solutions as possible in 
a structured logical way clustering them together to be further 
discussed and developed. This activity is linked to Innovation 
thinking and aims to think from different perspective and analyze 
possibilities, concepts, etc. a mind map is a visual tool that uses 
words, colours as well as images and graphics to display 
information in a form that is easily digested by (and inspiring for) 
the mind. The essence of this form of visualisation is that details are 
displayed starting from a centre connected to it by branches. 

 

Method: Using the method of the Mind mapping generate as many 
as 100 applications of the paper clip and cluster them into branches 
of a Mind map 

 

Material requirements/ preparation:  a paper, pen/pencils, 
drawing tools/online tools and a paper clip to visualize and 
encourage creativity. 

 

D ti  40 i  



  

 

Activity breakdown: 

part 1 – Divide the group into teams of 4-5 people who will work 
together. Set the task to generate at least 100 applications/use of the 
paper clip regardless of the traditional shape, size, material, etc. – 10 
min. 

part 2 – Provide paper and/or online tools to be used by the 
teams; put PAPER CLIP in the center. Explain the goals of reaching 100 
applications/uses. 

the main topics of Paper clip and branch out from the 
center of the mind-map (represented by the middle of the sheet or 
screen, but the centre may also be located at the top) 

the branches contain one keyword each (written on a 
connected line in block capitals) and contains clusters logically 
branching out of the center 

less important information (e.g., sub-ideas) is linked to the 
main branches by smaller branches 

the branches form a structure connected by nodes. 
Participants could use online mind map applications 

(Gitmind, Mindomo, Coggle) increased significantly due to home 
office 

part 3 – conclude the discussion and present some of the 
branches and sub-branches and most interesting and creative ideas – 10 
min. Try to conclude some emerging innovative concepts about paper 
clip usage. 

Focus on the use of Mind map as a visual tool to structure the various “dots”/ideas 
generated. 

The tool allows simultaneous associations, spatial stimulation and grouping as well 
as the creation of holistic systems which renders it an extremely effective 
visualization tool. If we created the visual elements ourselves, active participation 
will be realized. Using the resulting visual display, we can highlight the areas of 
special interest, too. 

             

 



Evaluation:    

 

Other resources:   

 

Insert text here: 

How many ideas were generated? Did the group reach 100? 

How many branches/clusters were generated? 

Did the whole group work together or in their own teams? 

Did they put constraints or it was a creative process with “anything possible” and enough 
imagination? 

Insert text here: online mind-map applications: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, MIRO; 
Gitmind, Mindomo, Coggle; https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/ 

   



Exercise number: 6  
Activity description: Leadership and motivation game 

 

Aim:  The aim of the exercise is to demonstrate the role of the leader and his/her leadership 
style for motivation of the team. It also aims to: 

to deepen the understanding of the managerial tasks and 
functions like: 

- Strategic planning 

- Forecasting 

- Organizing 

- Coordination 

- Guidance and control 

to study the leadership style (democratic, commanding, 
affiliative, etc.) 

to show the role of teamwork, communication, leadership, etc. 
to follow the whole process from planning to the implementation 

of a task (defined goal) to the actual implementation (achieving the 
goal). 

 

Method: Team game with focus on the leader who guides them on a 
construction task with pre-defined structure, description, goals with 
height/size, timing, etc. All participants are blindfolded and don’t look. 
There is a model for construction to be built described only with words 
and all participants are led by verbal communication. 

 

Material requirements/ preparation: Lego (or other construction) 
blocks: 80-100 pc. per team, sheet of paper and pen per each team 

 

               
    



Evaluation:    

Other resources:   

Evaluation of the result 

1. The maximum number of points is 100% (facilitator’s decision) 

2. For each unit of construction (cm) more or less 1% is deducted 

3. For each unused part 0.5% shall be deducted 

 

Discussion questions: 
How was the planning process?  
How efficient was the communication in the team?  
How was the decision-making process organized? 
Did the team meet the goals and fulfilled the plan?  
If not - What caused this?  

Activity breakdown: 

Instructions: 

The participants are divided into teams of 5-6 participants in each 
team. Each team chooses its manager. The goal is to plan and build 
a construction with the building materials. 
The performers are blindfolded and the managers are not allowed to 
build, nor to touch the materials, only to guide and lead the team 

The Process: 

Each team has an equal number and equal parts of a constructor, 
Lego or other 
The manager decides how the parts will be used, what will be built 
and with what dimensions (height, length, width). This decision can 
b  d  l   di d i      th   f  

         
          

Insert text here: 



Exercise number: 7 

Activity description: Six Thinking Hats 

 

 

 

Aim: to generate possible solutions on the basis of the ideas 
emerged to be further discussed and considered. This activity is 
linked to Innovation thinking and aims to think from different 
perspective and analyze problems, concepts, etc. from six main 
ways of thinking. 

 

Method: Using the method of the Six Thinking Hats, all participants 
in the process examine a given problem from a single aspect at a 
time, thus multiple arguments, aspects and possibilities may be 
discussed during the process. The essence of the method (or tool) is 
that it promotes parallel thinking as opposed to the natural 
functioning of our brains which is based on “arguing”. 

Material requirements/ preparation:  colourful hats/labels to assign 
the “thinking style and hat” 

The hats are divided as follow: 

Duration: 60 min (appr. 10 minutes for each hat colour) 



 

 

 

 

 

Activity breakdown: 

part 1 – Define the main challenge/problem to be analyzed and discussed 
by the method, provide hats/labels with the respective colours. The moderator 
introduces the concept of the thinking hats and the meaning of each colour. 

 
part 2 – Moderate the discussion and follow the process and the 

assigned colour of each stage of the process and the sequence of the hats: 

Blue hat (process): the Moderator explains the 
basics and is complemented by the other participants, also in blue 
hats, all participants wear hats of the same colour at the same time 
during the process. Although factual information is also provided, 
it is not yet the white hat role of facts, as you only create the basis 
of the initial brainstorming now. – 5 min. 

Green hat (creativity): free brainstorming allows to 
make a list of possible solutions. It is typical brainstorming session 
for generation of ideas without restrictions, analysis, limitation – 
10 min. 

White hat (facts): facts related to the ideas (i.e., 
solutions) are listed. (Participants may share the facts about each 
idea in turn, or add new hats for each idea starting from the “white 
hat” section.) – 10 min. 

Red hat (feelings): participants share their feelings 
about the ideas. – 10 min. 

Yellow hat (benefits): benefits related to individual 
ideas are listed. -10 min. 

Black hat (cautions): risks related to individual 
ideas are listed.- 10 min 

          
            

 



Evaluation:    

 

Other resources:   

 

 

 

 

  

Insert text here: 

Which hat was the “right fit” and way of thinking for the participants? 

What ideas and solutions were generated? 

How did the process work? 

       

     

        

 

 

Insert text here: Edward de Bono's book “Six thinking hats”, https://icreate-project.eu/ , 
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats  



Exercise number: 8 

Activity description: Value identify 

 

Evaluation:    

 

 

Aim: Helps to identify value when moving to Industry 4.0 

Method: Use cues to prioritise activities such as Eliminate-Reduce-Raise-Create [ERRC]  

Material requirements/ preparation:  none 

Duration: 30 mins 

Activity breakdown:  

Step 1: Eliminate – Identify and tabulate factors in the company or project 
that are outdated and could be eliminated 

Step 2: Raise - Identify and tabulate factors in the company or project 
that needs to be raised above current industry standard for superior customer 
value 

Step 3: Reduce - Identify and tabulate factors in the company or project 
that needs to be reduced (e.g. over processing, over engineering etc) 

Step 4: Create - Identify and tabulate factors in the company or project 
that needs innovative solutions to enable superior customer value 

Evaluation can be based on the number and quality of parameters identified in 
each step 



Other resources:   

 

ERRC Template 

 



Exercise number: 9 
 

 Activity description:  Problem solution 

 

 

Aim: Identify problems and generate solutions 

  

Method: Step by step process to identify problems and find 
solutions 

 

Material requirements/ preparation:  None 

 

Duration: 1 hour 

  

Activity breakdown:  

Step 1: Teams are given a simple scenario – e.g. what are the problems 
with motivation in my organization? How can we transition to industry 4.0?  

Step 2: Each team comes up with a set of root causes for the problem. 
Tools such as 5 whys and fishbone diagrams can help with this.  

Step 3: Discussions are conducted within the team to identify, 
categorize and isolate the real root causes of the problem 

Step 4: These problems are discussed between the teams to identify 
possible solutions 

Step 5: Business constraints (e.g. time, money, skills etc) are introduced 
to narrow down solutions 

Step 6: Each team selects the best plausible solutions 



Evaluation:  

 

Other resources  

  

Evaluation can be based on the ratio of solutions found to the number 
of root causes identified  

 



Exercise number: 10 

Activity description:  “What if you are an influencer too?” 

The goal of the exercise is to re-think how we influence people and motivate them to 
deal with sensitive topics. People’s attention is a scarce value. In order to make impact, 
you have to be able to get people interested and involved.  What if you would have a 
social innovation idea, and you would like to launch it as a campaign at your workplace.  

  

Aim:  

To be able to get involved in current social topics 

To be able to apply influencing and motivation skills 

To be able to approach important topics creatively 

Method: Storytelling  

Material requirements/ preparation:  printed handout about 
the UN´s Global Goals 

https://www.globalgoals.org/ 

Duration: 45 min 

Activity breakdown: 

Goal of the exercise: make change/innovation look “attractive” – 
influence people to introduce some kind of social innovation at work. 

Learners will form small teams (2 - 3 people). Each team have to 
choose 1 from the UN`s 17 global goals for sustainability. If necessary, 
search for further information.  

The teams have to elaborate an engaging influencing strategy to 
present the chosen topic to the other groups. They will have 25 min for 
this. The strategy should build on the following pillars:  

Highlighting personal links between the topic and the 
individuals; show how the topic relates to each and everyone. 
Make it feel important, real, make it be interesting, get people relate 
to it. 

Use a “Me and You TOO” approach - Be creative and 
find the common points  

Apply storytelling method to bring the story closer to your 
        

             
     

 



 

Evaluation:    

 

Other resources:   

 

  

Insert text here: peer feedback 

 

Insert text here: 

https://www.globalgoals.org/   

 

 



Exercise number: 11 

Activity description: “Connecting people with mind-maps” 

Aim:  

Inspire active listening and flexible thinking 

Reinforce openness regarding new topics, and positive connection  

Enhance visual thinking skills, embracing analytical and creative thinking at the 
same time 

Improve visual communication  

 

Method: Mind-mapping  

Material requirements/ preparation:  flipchart, colourful pen 

Duration: 35 min 

Activity breakdown: 

This exercise completes the “What if I am an influencer too” exercise 
Having presented your pitch/story, invite your audience to find 

connection points between the topic and themselves. Motivate them to 
think about connections points with their personal/professional reality, 
and not about what distances it from their personal/professional life.  

Each team picks one topic (previously presented pitch of another 
team) and does a quick brainstorming searching for connection points (5 
min). Create a mind-map about this: 

Write the topic into the centre of the flipchart, then draw 
up all the discovered connection points, organised into a visual 
mind-map. 

Remember, this mind-map is for you, use it as a thinking 
tool. (10 min) 

Prepare another version of your mind-map for your colleagues (other 
teams), fine-tune it in a way that they easily understand your standpoint 
regarding this topic.   

Use colours, play with the size of letters, etc. to make 
your thoughts more visible (10 minutes). 

Close the exercise with Q&A session (10 min) 



Activity description: 

Flexible thinking and openness to hear new ideas is crucial in a changing (work) 
environment. This exercise aims to help reducing rejection and negativity around 
novel situations, by driving people ´s attention to what connects them with the 
given topic. It helps to elevate one`s thoughts and feelings about a given from the 
subconscious to the consciousness, structure it, thus clarifying his/her real 
standpoint. 

 

Evaluation:    

 

Other resources:   

  

Insert text here: peer feedback 

 

Insert text here: 

Previous exercise 



Exercise number: 12 

Activity description: Crossword puzzle 

 

 

Aim: 

Recognize industry4 keywords 

Understand industry4 expressions 

Give a technical overview 

Independent thinking 

  

Method:  

Find the described terms of industry4 in the puzzle. The concepts 
are placed both vertically and horizontally and should be found in the puzzle 
based on the numbered description at the bottom of the page. 

 

Material requirements/ preparation:   

Printed crossword puzzles and  a pen for everybody 

Duration:  

15 minutes 

 Activity breakdown: 

Distributing crossword puzzles for participants 

Self-completion and solution 

Give yours to the moderator once you finished (be fast!) 

Evaluation 



 

Activity description: IO2  

 

Evaluation:    

 

Other resources:   

 

 

Moderator will correct the solved crossword puzzles. The one who gives the fastest, the 
most correct solution wins. 

 

Crossword made by https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-
own/crossword/  



Exercise number: 13 

Activity description: Online quiz 

 

Activity description: IO2  

  

 

Aim: 

Understand industry4 definitions 

Give a technical overview 

Independent thinking 

  

Method:  

Find the described terms of industry4 in the puzzle. The concepts 
are placed both vertically and horizontally and should be found in the puzzle 
based on the numbered description at the bottom of the page. 

Material requirements/ preparation:   

Computer or mobile device with internet access 

Duration:  

15 minutes 

 Activity breakdown: 

Connect to https://quizizz.com/pro/join?gc=521345 

Answer the questions, try to find right ones 

Evaluation 



 

 

Evaluation:    

 

Other resources:   

 

TransIT Technical Collaboration Quizz 

 

1. What objectives should a company have? 
 

a. Think big, start huge. 
b. You only need to focus on the price (cheapest) of the solution. 
c. Rational and feasible which pays for itself in the foreseeable future. 
d. Solve everything in one step. 

 
2. Why is the pilot project really important? 

 
a. It is usually cheap so it doesn’t have to deliver results. 
b. It is not yet necessary to involve certain organizations of the company and it 

is feasible without a specific goal. 
c. Pilot is not so important. 
d. The pilot contains clear objectives: competencies, schedule, list of activities, 

staff and training needs involved, budgeting and provision of resources, 
monitoring plan and operational definition of measurements, comparison of 
measurement methods and data. 
 

Moderator will announcement the winner.  The one who gives the fastest, the most 
correct solution wins. 

 

Join here: https://quizizz.com/pro/join?gc=521345 



3. What is the goal of adaptation? 
 

a. If the results achieved during the adaptation are satisfactory, the process will 
continue with the implementation of the solution and good practices on the 
entire production line. 

b. Once the system is up and running, the goal is to continually improve quality 
and efficiency by considering reviewing and implementing appropriate 
changes in a particular area. 

c. These plans need to include the full scope of the project for a truly complete 
digital transformation to take place. 

d. The output should essentially be an implementation plan paired with 
milestones as well as an approximate budget. 
 

4. What are the 5 stages of the Industry 4.0 schedule? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Is this image correct? 

 

a. Yes. 
b. No. 

 
 
 
 
 



6. How can you save costs with preventive maintenance? 
 

a. By understanding the maintenance requirements, you can schedule 
necessary repairs or part replacements at a suitable time, whether that can 
be achieved internally or requires an outside professional. 

b. This type of maintenance requires less spare parts. 
c. It is not possible to save costs with preventive maintenance. 
d. Preventive maintenance should be performed less frequently than 

conventional maintenance. 
 

7. How many TRL existing in EU? 
 
----------------------------- 

 
8. What is TRL? 

 
a. Technology reduced location 
b. Technology readiness level 
c. Total return of local investments 
d. The Real-time Leading 

 

Solutions 

1 = c 

2 = d 

3 = b 

4 = Text - strategy opportunity pilot learn adapt 

5 = a 

6 = a 

7 = Text – 9 

8 = b 

 



Exercise number: 14  

 

Activity description: Generation Towers 

Evaluation:    

 

Aim:  

The activity will illustrate the difference between tacit and explicit knowledge and apply 
several Knowledge management techniques  

Method: Divide the participants into 3 separate groups 

Material requirements/ preparation:  
Raw materials for building, for example macaroni, marshmallows, adhesive tape, 
sheet of paper, scissors. 

Duration: 45 minutes  

Activity breakdown: 

First, the facilitator forms 3 teams from the participants. Then, they are tasked with 
building a tower with the use of the provided materials. Each team should work with 
identical proportions of the same material. The teams will start building their towers, 
however, after 10 minutes, they will switch tables, and continue working on the towers 
build by the previous team. There will be 2 switches in total, each one after 10 minutes. 

For the first switch, the information will be exchanged between the teams on takeover. 
(5 minutes) 

For the second switch, the teams will devise the best methods to transfer the 
knowledge, write them down, and execute them. 

 

Group discussion, characteristics of tacit and implicit knowledge, 

Self-evaluation, group-evaluation, communication, active listening, knowledge transfer 
methods, problem-solving.  

 

 

 



 

Other resources:   

 

 

 



Exercise number: 15 

 

Activity description:  Motivation of innovators  

 

 

Aim:  Simulation of motivation in a company department 

Method: Individual and group work   

Material requirements/ preparation:    

prepared template, flip chart, felt-tip pen, etc.  

Duration:  30 minutes  

Activity breakdown:   

Extrinsic motivation should not be taken lightly. In this task, a sum should be distributed amongst 
employees of a firm based on your judgement. Read about their achievements collected in a chart 
below, and divide the sum between the employees! 

Other instruction: 

Distribute the task description along with the list of candidates eligible for the rewards. Participants 
individually rank the candidates according to their judgement. 

Make smaller groups (ideally 3 people) where a new ranking has to be established, but now in 
consensus with the other members of the group. 

Discuss the results of the different groups, then write down what aspects emerged during the 
decision-making process, and which were most influential for the final decisions in the groups.  

Use the flipchart/board to create a table where each group indicates the sum divisions. 

Compare and contrast the results. 

For example:  

 

 

 



 

Evaluation:     

 

Other resources:   

  

Does everyone agree with the final order? 

What were the main considerations in establishing the line-up? 

How much did the group’s views match your individual perspectives? 

         

            

 

 

 

 

 

 

Scenario description 

You are a creative lead at Bramblebridge Creative Studio and quite recently, your team has 
won an award at the annual Innovation Festival for the assembly of a device which is 
capable of shaping emotions into tangible objects, called Sentimentifyer. After the 
festivities, and an early morning conversation with the managing directors the next day, 
you are tasked to distribute a 15.000 EUR sum between the people who participated in 
the realisation of this prototype device, and based on the number of their innovation 
related ideas. 

Each person should receive an amount you find reasonable; it can also happen that one 
person receives the total amount, and the rest gets nothing. They are all assembled at the 
Green Lounge of the Innovation Facility to await your decision. 

Share the 15.000 EUR reward between the employees listed down below! 

 

                
       

 



Candidate 

How 
many 

ideas did 
they 

have? 

How many 
have been 

implemente
d out of 
these? 

How much 
profit have 
these ideas 
made for 

the 
company? 

Additional information 

Adam 50 8 20.000 EUR Extremely creative, 
has lots of ideas, 
however, he never 
keeps deadlines, and 
can hardly reach the 
implementation of his 
ideas. 

Bert 30 20 8.000 EUR Conscientious and 
hard-working, works 
overtime a lot, has 
several ideas that he 
can also implement, 
however, the company 
does not make much 
profit of these. His 
ideas rather improve 
the mood of 
colleagues and the 
working environment. 

Cecily 20 10 30.000 EUR Has many good ideas, 
but she is not a team 
player. Accomplishes 
her ideas individually, 
not even consulting 



with the leadership 
most of the time. She 
has many conflicts 
with her colleagues. 

Dave 20 5 40.000 EUR He selects skilfully the 
profitable ones out of 
his ideas, he is an 
excellent worker. It’s a 
pity that he is going to 
leave the company in 3 
months in order to 
work abroad. 

Elizabeth 5 5 30.000 EUR She has 2 children, has 
just come back from 
maternity leave. Each 
of her ideas is 
excellent, she also 
implements them. She 
works thoroughly and 
precisely, but 
sometimes rather 
slowly. 

 

 

 

 

 



Annex 2: Hand-outs* 
- Presentation of the TransIT project (ppt) 
- Presentation of the Movie Education (ppt) 
- Platform user guide 
- TransIT Brochure 

  



Annex 3: Call for the participants 
SAMPLE: 

EXPRESSION OF INTEREST FOR PARTICIPATING IN THE TRAINING PHASE 

The TransIT project develops and provides innovative curricula, educational methods and 
training courses that guarantee an effective transition to Industry 4.0 standards. 

An ideal solution for company leaders, industry executives, HR professionals, SMEs and 
VET centers. 

The objective of the project is to create a focused work-based training kit for technically 
focused middle management in SMEs. The project aims to develop work-based 
competences necessary for managing the transition to Industry 4.0. 

Transit goal is to enhance innovation and motivation, as key elements of success: 
maximizing the ability to bring out the best of the workforce, inspiring to innovate and 
optimizing the use of HR potentials. 

The three-day pilot training course offers participants free access to Transit - Open 
Educational Resources – and innovative tools (microlearning, e-learning and traditional 
learning).   

The Program covers the following topics: 

1. Innovation, 
2. Motivation and 
3. Technical Collaboration 

Participants will receive an  insight into state-of-the-art  skills and knowledge in the field of 
transition to the Industry 4.0, and then they have the opportunity to test them in a practical 
way and give valuable feedback to the Transit consortium. 

The call for expressions of interest is open to: 

• Middle management of SMEs who are, or wish to be, responsible for the 
implementation of preparation and transition to Industry 4.0; 

• Employees and teams managed by the above target group; 
• Decision and institutional policy makers, HR experts; 
• Trainers and training institutes who promote and facilitate innovative, 

motivational and adaptive leadership, who work with companies and wish to 
acquire new skills and competences to transfer to them; 

• Consultants, coaches and organizational psychologists who cooperate in the 
development of leadership and management skills, such as 
innovation/motivation competences. 



Please register till______. The piloting will start at_____ 

  



Annex 4: Evaluation 
Google form (in each partner language)  

  



Annex 5: Template for Country report 
SAMPLE 

1. General information 

Venue:   

Date:  

Date and Time:  

Dissemination of information/invitation to the event (what and how): 

Agenda: 

Curriculum: 

1.1. List of materials/information provided to participants, how these materials were 
provided: 

1.2. Short description of the piloting: 

1.3. Number of participants: 

1.4. Short description of participants’ profile structure 

2. Pilot training implementation: 

2.1. How were the participants actively involved during the event? 

3. Feedback and evaluation 

4. Conclusions and Recommendations 

5. Pictures from the event 
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