Natal solidário
Nesta quadra natalícia, ofereça os produtos
solidários da AIDGLOBAL ou faça um donativo para
a campanha “Vamos construir a Biblioteca de
Mahunstane”.
Desta forma contribui para a missão da
AIDGLOBAL em Portugal e Moçambique.

Saiba tudo aqui.

.................................
“Despertar para a Educação Global” em
reunião na Alemanha

“O Fado Acontece” comemorou 10 anos
da AIDGLOBAL

Parceiros do projeto estiveram na Alemanha,
nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, para a última
reunião de coordenação, partilha de resultados
dos cursos de formação e debate sobre o
manual que será lançado em março de 2016.

A 8ª edição da gala solidária realizou-se no
passado dia 11 de novembro, no Cinema São
Jorge, em prol de um mundo mais justo e
sustentável. O espetáculo contou com
artistas de renome e músicos que,
solidariamente, abrilhantaram essa noite de
comemoração.

Saiba mais aqui.
Veja aqui as fotografias.

.................. .................

Sigrid Schell-Straub na primeira pessoa
A Dra. Sigrid Schell-Straub iniciou a sua
carreira como professora de matemática e
biologia, tendo tirado um Mestrado em
Educação para o Desenvolvimento. É gestora
da ONGD alemã EPIZ e responsável pelos
projetos e programas educacionais na área da
Educação para o Desenvolvimento. A Epiz é
uma instituição que trabalha no domínio da
Educação para a Cidadania Global nas escolas
alemãs e desenvolve atividades como a
articulação dos temas da Cidadania Global com
o currículo escolar. Proporciona formação e
consultoria e, também, promove seminários
nesta e noutras áreas.
Quando questionada sobre o impacto da
Educação para a Cidadania Global nas escolas
e Organizações da Sociedade Civil, a Dra.
Sigrid afirma que a sua análise se baseia na sua
intuição e experiência pessoal na Alemanha:
“Eu acredito que há um aumento considerável
do impacto do nosso trabalho. Uma das razões
é o facto de as pessoas estarem mais
conscientes
das
mudanças
globais
e
interconexões ‘glocais’… Outra razão é a
capacitação contínua dos profissionais de
Educação para a Cidadania Global e a
articulação entre teoria e prática nas últimas
décadas.” No caso da Alemanha “o número de
escolas e professores que integram, nas suas
aulas, a Educação para a Cidadania Global e
conceitos
relacionados
tem
aumentado
consideravelmente, embora seja ainda uma
minoria.” A gestora reconhece “o início de uma
mudança de paradigma devido aos desafios
recentes no mundo inteiro, como é o caso das
alterações climáticas, os conflitos violentos e a
migração.”
Relativamente à implementação da Educação
para a Cidadania Global nas escolas alemãs,
“as maiores dificuldades são as restrições de
tempo. Os professores estão sobrecarregados
e, muitas vezes, consideram a ECG como um
trabalho extra.” Além disso, têm dificuldade em
articular os temas e valores com o conteúdo
das disciplinas que lecionam: “os docentes não
se sentem suficientemente competentes ou
receiam lidar com os problemas mundiais. Eles
assumem que têm de ser modelos perfeitos
quanto ao seu estilo de vida.” No entanto, a
gestora da ONGD EPIZ considera que os
professores “ao realizarem este trabalho em
parceria com uma ONGD, com apoio

A EPIZ e a AIDGLOBAL trabalham, ambas, na
área da Educação para o Desenvolvimento e
são parceiras no projeto europeu “Despertar
para a Educação Global”, que tem como
finalidade dar formação aos membros das
Organizações
da
Sociedade
Civil
da
Alemanha, de Portugal e da Roménia,
envolvidos em projetos de Educação para a
Cidadania Global, a nível europeu. Embora
existam diferenças culturais entre os países,
a Dra. Sigrid considera que “a equipa
internacional está a trabalhar de forma muito
harmoniosa e, em todas as reuniões, o
trabalho conjunto é cunhado pela amizade e
pela aprendizagem partilhada, chegando a
um
entendimento
comum
sobre
o
desenvolvimento sustentável, os valores
subjacentes,
a
compreensão
da
aprendizagem bem como sobre os princípios
de formação para o projeto.” O balanço,
segundo a Dra. Sigrid, é que “tem sido um
processo muito enriquecedor, se bem que
não exista um conceito abrangente, nem
desejável, sobre Educação para a Cidadania
Global. É necessário contextualizá-la.”

especializado, se sentem encorajados a
refletirem acerca do seu papel enquanto
facilitadores e enquanto exemplos inspiradores
que se esforçam por agir em prol de um mundo
mais justo, pacífico e ambientalmente
amigável.”

