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ACTE project

Parceria estratégica
em Educação de
Adultos

Objetivo principal do projeto

Resultados esperados

Impacto nos beneficiários

O principal objetivo do ACTE é trocar métodos de
boas práticas relativos à EDUCAÇÃO DA CIDADANIA ATIVA.
O conhecimento resultante será cartilhado com as
partes interessadas de todos os países parceiros,
através da produção dos resultados do projeto. As
competências no campo da cidadania são consideradas pela UE (Recomendação 22 de maio de 2018)
como uma das 8 competências essenciais para a
aprendizagem ao longo da vida, que, como as demais,
contribuem para a empregabilidade, realização pessoal, saúde, participação na vida pública e inclusão
social .

Os resultados do intenso trabalho de intercâmbio
de boas práticas resultaram na criação de um manual, que será publicado no formato de um E-Book, a
ser divulgado pelos parceiros envolvidos. Resumirá
todas as boas práticas e metodologias analisadas,
as pesquisas e contribuições fornecidas pelos parceiros, em inglês e no idioma nacional dos parceiros.

Os principais grupos-alvo identificados são:
professores, formadores, assistentes sociais em
várias áreas envolvidos na formação de adultos e /
ou no apoio aos chamados grupos vulneráveis.

A recomendação define competências de cidadania
como a capacidade de agir como cidadãos responsáveis e participar plenamente na vida cívica e
social, com base no entendimento das estruturas e
conceitos sociais, económicos, legais e políticos, bem
como na evolução e sustentabilidade globais. A educação para a cidadania, utilizando metodologias inovadoras e ferramentas digitais, pode ser inserida em
diferentes programas de fromação e ser útil para
incentivar a participação ativa na vida pública, bem
como a inclusão, uma vez que é uma competência
transversal, necessária para tornar-se um cidadão
ativo e consciente, capaz de partilham valores comuns que lidam positivamente entre si.

Os parceiros promoverão a divulgação dos resultados e produtos do projeto, tanto nos contextos
nacionais dos seis países envolvidos na Europa quanto nas redes e plataformas envolvidas de várias
formas nas políticas da UE.

Os parceiros estão cientes da importância de educar
para uma cidadania ativa não só diz respeito aos
jovens, mas envolve todas as faixas etárias de
maneira transversal, porque ajuda jovens e adultos a
exercitarem a opinião e o pensamento crítico, a
desenvolver um senso de responsabilidade individual
e comunitária, e a estar envolvido nas comunidades
locais e na democracia em todos os níveis.

O objetivo é produzir uma ferramenta útil, por esse motivo muitos downloads (gratuitos) são esperados por professores, centros de formação e pessoas envolvidas de várias formas na educação de
adultos.

Os resultados do projeto podem ajudar outras
pessoas a promover iniciativas de educação não
formal para adultos, no campo da participação e da
cidadania ativa, também entendidas como pontes
para a educação formal; rumo ao mercado de trabalho e à inclusão social.

Eles serão os destinatários diretos das atividades
de divulgação dos resultados do ACTE em cada
país, para que possam usar o conhecimento do
projeto no seu trabalho usual.
Os grupos-alvo indiretos são alunos adultos e
cidadãos a nível local. Graças ao projeto, eles
podem ser:
- mais motivados para a participação na vida pública
/ social a nível local / nacional;
- mais conscientes dos seus direitos e de como são
exercidos;
- mais motivados a se envolverem em caminhos de
educação permanente, formais ou não formais.

Impacto nos stakeholders
Os stakeholders envolvidos são:
- organizações ativas na promoção da participação
social e civil;
- escolas e outras instituições de ensino;
- investigadores em pedagogia e estudos sociais;
- políticos locais, nacionais e europeus.
Terão um impacto positivo em termos de abertura
intercultural e vontade de aprender boas práticas
da UE
Eles serão motivados a usar o conteúdo do e-book,
também
fornecendo
feedback
sobre
a
transferibilidade dos mesmos noutros contextos
culturais e / ou de aprendizagem.

