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Resumo das principais atividades
O consórcio do projeto GEM IN tem o prazer de
anunciar que, após muitos meses e trabalho árduo, o
projeto foi concluído com sucesso, atingindo o seu
objetivo. Por este motivo, os parceiros procederam às
seguintes atividades, com o objetivo de apresentar os
recursos criados aos estudantes, jovens, educadores e
decisores políticos e promover a consciência
intercultural e a educação para a cidadania global.

Reunião com decisores políticos, escolas e associações
Em cada país parceiro, foi realizada uma reunião com decisores políticos, escolas e associações
para prestar aconselhamento durante a fase piloto e posterior adaptação e finalização do
programa educativo GEM IN em ambientes educacionais formais e não formais. Foi solicitado aos
participantes que fornecessem feedback e 2 ou 3 recomendações sobre o tipo de mudança na
política a nível europeu que gostariam de ver concretizadas, de acordo com os objetivos do
projeto. Especificamente, os participantes sugeriram transpor os recursos para Kahoot ou outras
plataformas de jogos educativos online para um impacto sustentado, para tornar o jogo de
tabuleiro mais digital. Também mencionaram que são necessários mais recursos e uma formação
em Educação para a Cidadania Global para poder ensinar e melhorar os conhecimentos dos
estudantes.

Formação entre pares
Foram organizadas formações entre pares em cada país através das quais professores e
educadores não formais que participaram nas atividades-piloto divulgaram os recursos
educativos do projeto GEM IN com os seus colegas, tanto da mesma estrutura educativa
como de outras. De acordo com o seu feedback, os professores aperceberam-se do valor da
aprendizagem através da abordagem lúdica, como forma de envolver os seus alunos no
processo educativo de uma forma mais criativa. Os participantes ficaram satisfeitos com as
atividades propostas durante a formação e mencionaram que irão definitivamente tentar
incorporar os recursos do GEM IN com os seus alunos.

Semana da Interculturalidade
Durante a Semana da Interculturalidade, os parceiros organizaram um evento local para
promover o projeto GEM IN. O evento teve lugar em escolas e locais públicos, com o
objetivo de promover valores comuns através de atividades pedagógicas dirigidas a jovens
e estudantes. Durante o evento, foram implementadas atividades pedagógicas e
alcançaram-se mais de 500 professores, educadores, estudantes e jovens.

Mesas redondas com decisores politicos e diretores
As mesas redondas com decisores políticos e diretores foram organizadas no país de
cada parceiro e destinam-se a criar oportunidades de divulgação e envolvimento de
outros interessados. De facto, durante estas ocasiões, foram informados sobre os
resultados alcançados através do programa educativo. O objetivo da primeira mesaredonda era apresentar o Kit Pedagógico e compilar o feedback da fase piloto e a
segunda mesa-redonda foi utilizada como forma de apresentar e divulgar o Pacote
Operacional.
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