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Formação europeia de adultos vai à República Checa
Luxemburgo
Like

Share

0

0

Tweetar

Fotos

Agenda

Fórum

Vídeos

Luxemburgo

Bélgica

Portugal

Europa

0

A associação sem fins lucrativos, Together
Luxembourg, financiada pela União Europeia
através do programa Grundtvig, está já a
preparar o novo projecto ‘Vamos Construir a
Europa’, a realizar na República Checa no
próximo verão. Isto depois de esta semana,
entre os dias 15 e 20 no Luxemburgo, este
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movimento ter reunido 25 adultos
provenientes da Turquia, República Checa,
Reino Unido, Eslovénia, Itália, Luxemburgo e
França para cinco dias de formação informal
de adultos sobre cidadania e temas
europeus.
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Com o objectivo essencial de aprender mais sobre a cidadania europeia, o Luxemburgo foi o primeiro local de
encontro para este projecto que incluirá diferentes encontros internacionais em diferentes países parceiros nos
próximos meses. Depois da República Checa, estão ainda previstos encontros de formação informal para adultos
no Reino Unido e em França. O projecto, denominado de longa duração, começou em 2012 e terminará em
2014.
“Na República Checa, tal como no encontro que mantivemos com 25 formandos no Luxemburgo no decorrer da
semana passada [15 a 20 de março], o objectivo da iniciativa ‘Vamos Construir a Europa’ é melhorar o
conhecimento sobre a Europa, e com isso, melhorar a Europa”, diz Anna Roganova (na foto), responsável do
Together Luxembourg pela formação informal de adultos. Melhorar a cidadania e reflectir sobre a crise financeira
mundial ou sobre o eurocepticismo são outros objectivos importantes do projecto. Mas o reforço da
aprendizagem de adultos sobre direitos e deveres na Europa e sobre modelos europeus de integração, estão na
base desta iniciativa internacional.
O encontro desta semana no Luxemburgo permitiu aos 25 formandos adultos visitar a Maison de l’Europe –
representação da Comissão Europeia na cidade do Luxemburgo – e o Festival das Migrações, das Culturas e da
Cidadania. “Esta formação teve diversas actividades formativas e proporcionou um jogo de simulação sobre o
alargamento europeu e a hipotética integração de um país amarelo e de um país azul - que revelaram uma
enorme dinâmica neste grupo presente no Luxemburgo”, disse Anna Roganova.
Segundo a responsável do Together Luxembourg esta “dinâmica e bom envolvimento do grupo foram uma
conquista muito relevante para o projecto”. Anna Roganova acredita que os 25 formandos adultos “funcionarão a
partir de agora como embaixadores” do projecto financiado no âmbito da Grundtvig Partnership – ‘life long
learning programme’ (‘programa de aprendizagem durante toda a vida’). “Mas a visibilidade e o potencial de
crescimento destas iniciativas também acontecem através da divulgação na página Facebook e no site do
Together Luxembourg [www.network-together.eu]”, acrescentou Anna Roganova, salientando que pessoas
interessadas num, ou em mais do que um, dos conceitos chave da organização (mobilidade, participação,
voluntariado e cidadania) “podem e devem contactar esta associação”.
[ Rede de voluntariado criada por amigos reúne 3.000 membros ]
[ Duas culturas encontram-se para um grande festival ]
[ Língua portuguesa junta escolas em projeto europeu ]
Actualizado em ( Quinta, 21 Março 2013 12:53 )
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