Cuba recebe Seminário Internacional na área das Tecnologias da Informação e da Educação

"CLICK: Technologies for Education of Youngsters" (Tecnlogias para a Educação dos Jovens),
é uma iniciativa desenvolvida ao abrigo do Programa Erasmus+ Juventude em Ação,
envolvendo 9 organizações do sector educativo formal e não formal, oriundas de 5 regiões
Europeias (Portugal, Espanha, Itália, Letónia, Escócia), as quais, ao longo de 18 meses,
procuraram desenvolver e instituir um modelo educativo (complementar e sinérgico com os
demais modelos em uso nas escolas participantes) baseado no uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação e na aplicação de recursos educativos abertos e acessíveis.

O último Seminário Transnacional do projeto, a realizar em Cuba entre 22 e 27 de fevereiro de
2016, integrando um programa de atividades ativo e diversificado, contará, para além de
outros, com a participação das entidades parceiras, com grupos de jovens alunos envolvidos
na implementação do projeto, e com a participação de outras instituições públicas e privadas
nacionais cuja experiência e trabalho se alinham com a temática do CLICK.

Um marco importante é a Conferência Pública final do projeto, através da qual a parceria
pretende divulgar os principais resultados e produtos do projeto, disseminar as práticas e as
aprendizagens alcançadas, mas também estimular a discussão e a partilha de conhecimento
sobre o tema central da iniciativa: o papel das TIC na educação escolar.

A Coordenação do projeto, bem como a organização do evento, estão a cargo do agrupamento
de Escolas de Cuba (Escola Básica Fialho de Almeida) e da Make it Better, Associação para a
Inovação e Economia Social, contando, entre outros, com o apoio da Câmara Municipal de
Cuba.
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formal, oriundas de 5 regiões Europeias (Portugal,
Espanha, Itália, Letónia, Escócia), as quais, ao longo
de 18 meses, procuraram desenvolver e instituir um
modelo educativo (complementar e sinérgico com os
demais modelos em uso nas escolas participantes)
baseado no uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação e na aplicação de recursos educativos
abertos e acessíveis.
O último Seminário Transnacional do projeto, a
realizar em Cuba entre 22 e 27 de fevereiro de 2016,
integrando um programa de atividades ativo e
diversificado, contará, para além de outros, com a
participação das entidades parceiras, com grupos de
jovens alunos envolvidos na implementação do
projeto, e com a participação de outras instituições
públicas e privadas nacionais cuja experiência e
trabalho se alinham com a temática do CLICK.
Um marco importante é a Conferência Pública final
do projeto, através da qual a parceria pretende
divulgar os principais resultados e produtos do
projeto, disseminar as práticas e as aprendizagens
alcançadas, mas também estimular a discussão e a
partilha de conhecimento sobre o tema central da

2/3

Cuba recebe Seminário Internacional na área das Tecnologias da Informação e da Educação

iniciativa: o papel das TIC na educação escolar.
A Coordenação do projeto, bem como a organização
do evento, estão a cargo do Agrupamento de
Escolas de Cuba (Escola Básica Fialho de Almeida) e
da Make it Better, Associação para a Inovação e
Economia Social, contando, entre outros, com o
apoio da Câmara Municipal de Cuba.
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