Consórcio

Resultados
Congratulamos todas as escolas interessadas
no projeto Eclipse. Para informações
detalhadas sobre os materiais desenvolvidos
no projeto, visite o nosso site:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Professores, centros associados ao projeto e
participantes implementaram um programa
para a Cidadania Europeia e puseram em
prática materiais pedagógicos desenvolvidos
ao longo do ECLIPSE. Os professores
receberam formação específica e apoio em
matéria de educação para a cidadania
europeia.
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A primeira conferência internacional dos
professores envolvidos no projeto foi realizada
na Universidade de Trento (Itália), em março
de 2013. O segundo encontro teve lugar na
Universidade Nacional de Estudos Políticos e
Administração Pública (Roménia) em janeiro
de 2014. A publicação final com materiais
didáticos e testes aplicados podem ser
consultados em http://elcipse.lett.unitn.it/

Coordenadora: Prof. Irina Stanciugelu

Para mais información:
http://www.eclipse.lett.unitn.it/
eclipse@lett.unitn.it
http://eclipse.lett.unitn.it/

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.
Esta publicação é da exclusiva responsabilidade do seu autor
(es), a Comissão não pode ser responsabilizada pela utilização
da mesma

O projeto ECLIPSE trata da educação para
a cidadania europeia, o respeito pelos
direitos humanos e da democracia.
ECLIPSE promove a tolerância e o respeito
pela riqueza das diferentes culturas na
União Europeia.

Sobre ECLIPSE
ECLIPSE é um projecto Comenius, que
dura há dois anos e meio. Este projeto
multilateral começou em outubro de 2011.
É um projeto que combina a investigação
e a inovação para melhorar as práticas de
ensino e formação dos jovens. ECLIPSE
formou
professores
para
o
desenvolvimento de competências-chave.
O principal objetivo do projeto é a criação
de materiais pedagógicos inovadores para
a aprendizagem da cidadania europeia
através de um programa para o Ensino
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Principais objetivos do projeto
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O Consórcio ECLIPSE
O consórcio é composto por especialistas
em educação de jovens e formação de
professores. Colaborando parceiros de 6
países da UE (Alemanha, Itália, Polónia,
Portugal, Espanha e Reino Unido). Este
intercambio permite a troca criativa de
conhecimento e metodologias. Desta forma, o
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Materiais didáticos para a criação de
uma identidade europeia e cidadania
nas escolas Básicas/secundárias.
Os resultados teóricos e práticos sobre
a formação de professores e
aprendizagem dos alunos.
Indicadores propostos para a educação
da cidadania ativa.

Seguindo as políticas de educação e
formação relacionados com a cidadania ativa
para uma melhor compreensão entre as
oportunidades de aprendizagem e cidadania
ativa
A fim de divulgar e explorar os resultados do
projecto Eclipse, haverá uma publicação final
com propostas para ensino / aprendizagem.
Oferecem-se ferramentas de ensino inovador
e de aprendizagem para a formação de
alunos (7º, 8º e 9º anos de escolaridade), sob
a supervisão e orientação do professor.

⇒

consorcio contribui para o desenvolvimento da identidade Europeia em geral e
sobretudo para melhorar a qualidade da
dimensão europeia da aprendizagem.

Promover a cidadania europeia activa.
Desenvolvimento de competênciaschave, por exemplo, competências de
cidadania, de aprender a aprender para
a iniciativa pessoal, o pensamento
cr ít ico
e
a
capacidade
de
aprendizagem autónoma (portefolios);
Apoio na fase crítica de transição do
ensino Básico ou de outros estudos ou
no mundo do trabalho através da
aplicação das competências-chave.
Fortalecimento da identidade europeia
na juventude.

Resultados Sustentáveis do projecto

Promoção da relação entre a
aprendizagem formal e não-formal.
O programa permite que os alunos
ECLIPSE possam assumir a cidadania
europeia, como parte de uma
aprendizagem mais ampla.

