CNO da ADRIMAG presente em Bruxelas em seminário de partilha de conhecimentos e boas práticas
Segunda, 05 Novembro 2012 15:14

O Centro Novas Oportunidades da ADRIMAG fez-se representar no Seminário " European
Adult Education and Lifelong Learning – Introduction for young staff
”, no âmbito do programa
GRUNDTVIG
, o qual teve lugar em Bruxelas, na Sede da
EAEA – Associação Europeia de Educação de Adultos
, de
15 a 19 de outubro
do corrente ano.

Neste seminário, estiveram presentes jovens profissionais na área de educação de adultos de
vários países, os quais tiveram oportunidade de contactar diretamente com diversas entidades
e organismos da União Europeia, acompanhando alguns desenvolvimentos europeus no que
diz respeito à aprendizagem ao longo da vida.

O seminário foi organizado e orientado pela EAEA , organização não-governamental europeia,
fundada em 1953, e conta atualmente com 122 membros de 43 países que atuam na área da
educação de adultos. A
EAEA trabalha
com os governos nacionais e regionais, nomeadamente entidades de coordenação nacional
para a educação de adultos, e organismos e organizações internacionais, como o
Parlamento Europeu
,o
Conselho Europeu
,o
Conselho Internacional de Educação de Adultos (ICAE)
,a
UNESCO
ea
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
.

Durante as visitas de trabalho, o grupo reuniu com entidades representativas da Educação de
Adultos no seio das Instituições Europeias, nomeadamente representantes do Conselho
Europeu
eo P
arlamento Europeu
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,
Direção-Geral da Educação e Cultura da Comissão Europeia
,
European Civil Society Platform on Lifelong Learning (EUCIS-LLL)
e
Social Platform
.

Este seminário revestiu-se de grande importância, uma vez que se constituiu como uma
oportunidade de cooperação com outras entidades europeias que atuam no âmbito da
aprendizagem a longo da Vida, tendo sido criada para o efeito uma rede entre as mesmas e a
proposta de um projeto multilateral, o que permitirá um intercâmbio de conhecimentos
específicos e a transferência dos know-how e metodologias em benefício das instituições que
atuam na área da Educação de Adultos.
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