Agrupamento de Escolas Gil Eanes - Lagos

Plano de Desenvolvimento Europeu
O Agrupamento de Escolas Gil Eanes, em Lagos, após ter diagnosticado as
diferentes prioridades formativas do seu staff, assim como as prioridades ao nível das
atividades cooperação / desenvolvimento de projetos pedagógicos de cariz
internacional, construiu o documento “Plano de Desenvolvimento Europeu” (PDE) que,
genericamente, visa apoiar o desenvolvimento de parcerias internacionais integradas
no programa Erasmus+, em particular, ação chave 1, "mobilidade individual para fins
de aprendizagem", e ação-chave 2, “Parcerias estratégicas nos domínios da
educação, da formação e da juventude”; eTwinning, abrangendo, deste modo,
docentes e discentes, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, assim
como assistentes técnicos e operacionais.
Ao longo da sua existência, este agrupamento tem procurado sempre
implementar uma perspetiva internacional da educação através do desenvolvimento
de
- projetos profissionais específicos;
- participação em concurso nacionais / internacionais;
- formação linguística direcionada para a certificação internacional de alunos,
de professores e de outros elementos do seu staff.
Assim, no intuito de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, na
elaboração do PDE, foram considerados os seguintes objetivos:
- contribuir para o desenvolvimento de cidadãos europeus plenamente
informados;
- permitir um mais claro alinhamento entre as linhas seguidas por este
agrupamento e as principais diretivas nacionais e internacionais no que respeita ao
processo de internacionalização das escolas;
- promover o desenvolvimento qualitativo da atividade educativa através de
percursos diferenciados que potenciem o desenvolvimento do indivíduo, através da
partilha e troca mútuas;
- alargar e aprofundar o uso de metodologias didáticas inovadoras, não só para
apoiar o processo de modernização e internacionalização da aprendizagem mas, em
particular, de modo a permitir uma melhor inclusão de todos no espaço escolar;
De modo a permitir a transferibilidade desses objetivos em práticas diárias,
foram definidas três vertentes:
1. Promoção da cidadania europeia ativa.
2. Definição e intercâmbio de boas práticas em educação.
3. Formação ao longo da vida.
Como resultados esperados, através da implementação deste plano de
desenvolvimento europeu, pretende-se atingir:
- uma melhoria ao nível da oferta formativa;
- uma maior motivação da parte dos elementos do staff na idealização e
implementação de projetos pedagógicos diversificados;
- o desenvolvimento das competências básicas dos discentes;
- o desenvolvimento das competências profissionais dos docentes e demais
elementos do staff;

- a promoção, no agrupamento, de uma dimensão europeia como pré-requisito
para uma efetiva cooperação internacional.

