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Projeto: ”Creativity in Art&Design for Learners and Educators“ – CrADLE

Caras e caros leitores,
Estamos felizes por partilhar consigo o segundo boletim informativo do CrADLE. Pode ler em
baixo sobre os progressos do nosso projeto.

2ª Reunião Internacional em Ormož, Eslovénia

No dia 7 de junho de 2021, realizámos a nossa 2ª reunião internacional no âmbito do projeto
CrADLE. O evento foi organizado pela Ljudska univerza Ormoz e teve lugar em Ormoz,
Eslovénia.
Temas abordados:


Visão geral da evolução das atividades do projecto;



Preparativos para o início da atividade de Formação de Formadores (IO2);



Preparação de questionários para educadores e formandos.

As organizações Narodno učilište Rijeka e Ljudska univerza Ormoz participaram
pessoalmente na reunião, e os parceiros da Roménia - IREA - Institutul Român de Educaţie
a Adulţilor e de Portugal - RUTIS - Rede de Universidades Seniores participaram na reunião
de forma virtual, através da plataforma Zoom.

Desenvolvimento dos Currículos
Durante o IO1 [Intellectual Output/ Resultado Intelectual],
desenvolvemos 11 currículos para diferentes workshops. Também realizámos uma avaliação
interna de todos os currículos, onde cada parceiro de projeto deu sugestões de melhoria, bem
como uma avaliação externa de todos os currículos, onde 2 peritos desta área avaliaram cada
currículo.
Os currículos desenvolvidos incluem workshops de:
1. Reutilização ou reciclagem de vestuário
2. Reutilização ou reciclagem de acessórios de moda (malas, cachecóis, chapéus)
3. Fazer relógios de parede
4. Fazer ímanes
5. Fazer decorações de Natal
6. Fazer decorações de Páscoa, ovos de Páscoa
7. Fazer máscaras de carnaval
8. Fazer pequenos snacks doces
9. Fazer pequenos snacks salgados
10. Fazer sabão
11. Croché / bordados

Sobre o Projeto
O projeto CrADLE visa desenvolver e expandir as competências das professoras e professores
que "educam” as pessoas mais velhas (54+) através de oficinas especializadas de expressão
visual, com ênfase na utilização de soluções inovadoras, tais como as ferramentas e métodos de
ensino utilizados. A especificidade do programa que será desenvolvido neste projeto é que irá
trabalhar na “educação” de professores/as que desenvolvem programas educativos para
seniores (54+). Durante o projeto, já desenvolvemos currículos para 11 oficinas criativas. Iremos
também criar um manual para professores que educam os seniores. O manual irá permitir aos
educadores adquirirem competências adicionais para ensinar os seniores de forma mais
adequada e eficiente. Centrar-se-á na metodologia de ensino e em directrizes sobre como
compreender os seniores, as suas necessidades e problemas. O manual será também de grande
valor para os professores mais jovens, que poderão ainda partilhar este conhecimento,
recentemente adquirido, com colegas, nas suas escolas e instituições onde trabalham.

Parceiros do Projeto


Narodno u ilište ustanova za obrazovanje i kulturu, Rijeka, Croácia – Coordenador
do projeto



Ljudska Univerza Ormož, Ormož, Eslovénia - parceiro



IREA - Institut Român de Educa ie a Adul ilor, Timisoara, Roménia - parceiro



RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, Almeirim, Portugal
- parceiro

Atividades do Projeto
O projeto prevê a realização de três tipos de atividades:
1. Reuniões internacionais,
2. Trabalho sobre os resultados intelectuais do projeto,
3. Implementação de eventos de divulgação.

Grupos a que se dirige


Cidadãos da terceira idade;



Associações para Seniores;



Lares de idosos;



Academia de Belas Artes;



Professores de Arte e Cultura;



Juntas de Freguesia/ Câmaras Municipais;



Sociedade Andragógica Croata.

Agradecemos o seu tempo e interesse no projeto CrADLE. Se quiser acompanhar o projeto mais
de perto, pode subescrever para ser informado/a sobre as publicações na nossa página do
Facebook.

Melhores cumprimentos,
Ljudska univerza Ormož (Adult Education Centre Ormož), Ormož, Sloveni

