Agrupamento de Escolas de Colmeias
Project “YOUROPE: You in Europe”
Critérios de seleção dos participantes no projeto

Os grupos-alvo do projeto são os seguintes membros da comunidade escolar e das escolas
parceiras:
- alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, diretamente envolvidos no projeto. Estes
desenvolverão a sua criatividade, o trabalho de equipa, liderança, oratória e capacidade de comunicação.
Serão treinados para identificar oportunidades para desenvolver ideias inovadoras. Trabalharão em grupo
com outros alunos europeus, coordenados por diferentes professores, com o objetivo de adquirir novas
perspetivas quer em domínios sociais, quer educativos. A escolha dos alunos que participarão no projeto
será adaptada à realidade de cada escola. Podemos, por exemplo, optar por criar um clube Erasmus+
numa determinada escola, mas noutra preferir trabalhar com uma turma (ou mais do que uma sempre
que possível). Os participantes podem ser voluntários que se registam na biblioteca escolar para
participar. De qualquer forma, o critério para a sua seleção é: sentido de responsabilidade, interesse na
cultura e história europeias, vontade de comunicar em línguas estrangeiras, mérito académico e
participação ativa nas atividades desenvolvidas na escola. Os alunos com necessidades educativas
especiais serão integrados nas atividades locais do projeto Erasmus+, beneficiando do apoio necessário
por parte dos restantes alunos. Esta interação promove uma ajuda mútua entre alunos. Também
incluiremos alunos cujas famílias apresentem dificuldades económicas, uma vez que esta poderá ser uma
oportunidade única para manterem contacto internacional com os seus pares;
- professores de diferentes áreas/disciplinas, promovendo e apoiando as tarefas do projeto e melhorando
as suas competências educativas. As equipas coordenadoras locais orientarão as equipas internacionais
de alunos aquando dos encontros transnacionais, de modo a promover o intercâmbio de ideias ao nível
social e educativo. Estas equipas devem ser dinâmicas e manifestar vontade de correr riscos;
- pais, que promovam a cultura europeia junto dos seus filhos, que acolham alunos estrangeiros e que
participem nas atividades de intercâmbio. Pelo menos duas pessoas por família conhecerão a dinâmica
do projeto devido ao nosso plano de comunicação, bem como aos recursos usados para disseminar o
projeto.
- diretores e equipas de direção: terão a seu cargo a comunicação fora da escola e a disseminação do
projeto com outras instituições públicas e privadas, com os meios de comunicação social, etc.
Outros grupos-alvo do projeto são:
- alunos mais jovens das escolas-parceiras, que beneficiarão indiretamente das atividades desenvolvidas
pelos alunos diretamente envolvidos,
- outros professores e comunidade educativa, que frequentam diariamente as escolas envolvidas;
- as instituições locais da área educativa, com quem será estabelecida colaboração, de modo a que os
resultados e produtos do projeto possam ser disseminados, em prol do desenvolvimento local de uma
cultura europeia;
- outras pessoas que apoiam/são apoiadas pelas instituições parceiras ao nível local e global. Estas terão
acesso às propostas do projeto e aos seus resultados através dos meios de comunicação social, dos
encontros – formais e informais, das redes sociais, etc.

