RESUMO DO PROJETO

O projeto Youth Echoes visa contribuir para o fortalecimento da dimensão europeia da
educação, promovendo atividades cooperativas entre escolas de diferentes países da
Europa do Norte, do Centro e do Sul.
É objetivo principal deste projeto explorar as expetativas dos jovens cidadãos da União
Europeia, no que respeita às suas perspetivas e oportunidades de futuro, no seio da
Comunidade Europeia. Para começar, os jovens participantes familiarizar-se-ão com a
situação existente nos outros países, com os seus sistemas educativos e culturas. É
intenção do projecto apresentar aos jovens de tão distintas proveniências europeias, um
amplo leque de perspetivas positivas, apesar da atual situação económica e social com
que se confrontam em alguns destes países.
Será enfoque deste projeto o estudo dos jovens nos países parceiros, isto é, os valores e
ideais dominantes, as suas esperanças e receios, como indivíduos e como geração;
pretende-se compreender as representações que têm de si próprios, bem como o seu
comprometimento e responsabilização, como cidadãos nacionais e europeus.
Contrastando as percepções que têm de si próprios com as dos seus pares, os jovens
ficarão mais conscientes daquilo que partilham entre si, do que os une. Os promotores
do projeto acreditam que este entendimento é indispensável, na criação de uma base
sólida a partir da qual se constrói uma Europa de cidadãos, politicamente
comprometidos e entusiastas.
Ao longo do desenrolar do projeto, professores e alunos terão oportunidade de
desenvolver as suas competências linguísticas e informáticas, numa abordagem
metodológica que privilegia o trabalho de projeto. A língua inglesa é a língua de
comunicação do projeto, sendo os contactos entre os vários parceiros estabelecidos, para
além das mobilidades, através das novas tecnologias de informação.
O trabalho em grupos multinacionais permitirá o desenvolvimento de competências
sociais, o que eliminará preconceitos e ideias feitas, nos casos em que os houver. Os
alunos aprenderão a conceber e avaliar questionários de opinião e a implementar
diferentes formas de representação/ apresentação de resultados: brochuras, livros
eletrónicos, página e-twinning, exposições, etc. No decurso das atividades do projeto, os
jovens ocupar-se-ão também do seu futuro: ser-lhes-á pedido que descrevam as suas
profissões de sonho e, neste contexto, procurarão inquirir sobre possibilidades de
formação à sua disposição. Recolherão informação sobre empresas e universidades no
seu contexto nacional, que partilharão com os jovens dos outros países parceiros.
Finalmente, o trabalho desenvolvido nas várias dimensões do projeto permitirá
combinar aspetos sociais e culturais dos estudos, com elementos de criatividade, sendo
alguns dos resultados apresentados sob a forma de um musical, uma exposição ou
outras formas artísticas.
Os professores envolvidos terão igualmente a oportunidade de aprofundar
conhecimentos sobre a União Europeia e os países parceiros. No decorrer do projeto
será possível a partilha de métodos de trabalho e produtos, que poderão ser integrados
nos seus contextos.
O enfoque do projeto “Youth Echoes” permitirá a consciencialização dos jovens
europeus sobre o papel da União Europeia nas suas vidas, bem como das perspectivas e
possibilidades que a mesma lhes oferece.

