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O Projeto ECLIPSE
ECLIPSE é projeto Comenius multilateral com 2,5 anos, que começou
em outubro de 2011. Um consórcio
internacional desenvolve métodos de
ensino e materiais inovadores para
promover a cidadania europeia de
alunos com 13-14 anos, e para
melhorar as competências-chave
como aprender a aprender, o
pensamento crítico e a iniciativa

Conferência de Professores,
Março, 2013
Professores da Alemanha, Itália,
Espanha e Portugal participaram na
Conferência de Professores, março
2013 em Trento (Itália).
Durante
a
Conferência
de
Professores, estes trabalharam juntos
em diferentes sessões de grupo. O
objetivo das sessões de grupo era

partilhar, discutir e consolidar o seu
trabalho
com
as
ferramentas
ECLIPSE, bem como fornecer
feedback.
Os
professores
apresentaram as suas escolas e
sistemas escolares, que se centram
em temas ligados ao ensino
ECLIPSE e materiais (unidades de
trabalho, portefólio do aluno, etc.) e à
cidadania europeia. Desta forma, os
professores conheceram o trabalho
dos seus colegas nos países
parceiros.
A Conferência teve ainda a visita a
uma
escola
secundária
em
Mezzolombardo perto de Trento
(Instituto
Comprensivo
di
Mezzolombardo), que forneceu uma
visão global do sistema escolar
italiano.
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Seminário de Educação para
a Cidadania em portugal,
Março 2013
No Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa, no dia 6 de
março, Florbela Sousa promoveu um
Seminário em Educação para a
Cidadania: Escola e Comunidade,
que contou com a participação
especial de Maria Helena Salema.
Na segunda parte do seminário teve
lugar o lançamento do terceiro e-book
Escola e Comunidade - Cidadania
Global, que foi organizado por
Florbela Sousa e Susana Gonçalves.
Esta
ocasião
contou
com
a
participação especial de Isabel Freire
do IEUL que apresentou e fez
comentários.
Breves comentários das
organizadoras:
"Este trabalho pretende ser um contributo
para uma melhor compreensão do estado de
arte do estudo e debate sobre as questões
de cidadania. A preparação das futuras
gerações para viver numa sociedade
sustentável, pacífica e produtiva não é uma
preocupação recente tem sido apresentada
nas práticas educativas e sistemas sempre
subjacentes aos projetos educativos.

A cidadania é um elemento integrante das
ideologias e políticas educacionais.
O que há de novo é o senso de urgência com
que esta preocupação surge agora.
Considerações teóricas, estudos empíricos e
projectos de intervenção apresentados aqui
são um bom indicador do interesse que o
tema das questões de cidadania global na
comunidade académica Portuguesa, e em
linha com a tendência global de hoje ".

Proximo passo: o processo de
avaliação
No próximo mês, o consórcio vai
trabalhar com os professores para
melhorar os materiais ECLIPSE. As
Unidades de Trabalho serão testadas
na prática educativa em todos os
países participantes, a fim de nos
certificarmos
que o material de
ensino/teste
é
utilizável.
Os
professores vão trabalhar com as
linhas principais do Programa do
Ensino dos seus países. O principal
trabalho vai se concentrar na análise
edo teste de conhecimentos e o
questionário de atitudes dos alunos,
que estão ligados às Unidades de
Trabalho.
A análise dos materias e testes terão
lugar no ano letivo 2012/2013.
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Envolva-se!
Convidamos todos os interessados
no domínio da educação para a
cidadania europeia, no que diz
respeito aos temas "aprender a
aprender", desenvolvendo iniciativa e
pensamento crítico para contribuir
com o seu conhecimento para a
melhoria do material.
Faça download da Unidades de
Trabalho, leia-as com cuidado e
envie-nos feedback e sugestões para:
eclipse@lett.unitn.it
	
  

Saiba mais sobre o projeto!
⇒ Visite a nossa página:
http://eclipse.lett.unitn.it/

⇒ Facebook:
https://www.facebook.com/eclipse.europea
n.citizenship

⇒ Contato ECLIPSE, coordenadora Prof.
Olga Bombardelli:
eclipse@lett.unitn.it	
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