A Internacionalização da Escola Secundária José Saramago - Mafra
Por ocasião do 30º aniversário do Programa Erasmus, o Serviço de Intercâmbio
Educacional da Agência Nacional Alemã convidou as Agências Nacionais Europeias para
a Conferência Erasmus+ sobre Disseminação e Impacto no Ensino Escolar - “Best
practice results from Erasmus+” - A European conference on Dissemination and Impact
in the School Sector.
Dos projetos de internacionalização de 2014, ano de arranque do Programa Erasmus+,
a Agência Nacional Portuguesa selecionou as cinco instituições com os melhores
projetos nas diferentes áreas do programa. É uma honra para a nossa escola ter sido
reconhecida entre os melhores, com o projeto intitulado “Para uma escola do futuro:
aberta e inclusiva”. Os coordenadores Erasmus+ das instituições portuguesas
selecionadas (Agrupamento de Escolas da Maia, Agrupamento de Escolas da Batalha,
Câmara Municipal de Alvito, Associação não-governamental ECOS e Escola Secundária
José Saramago), juntamente com mais de duzentos participantes europeus de 31
países do Programa Erasmus+, participaram nesta Atividade de Cooperação
Transnacional (TCA), realizada em Bona, na Alemanha, de 17 a 19 de maio de 2017.
Durante estes dois dias de trabalho, as melhores práticas no campo da educação
escolar foram apresentadas em oficinas temáticas e na exposição da conferência. Além
disso, a contribuir para a avaliação intercalar do programa Erasmus+, os participantes,
integrados em diferentes Workshops, refletiram sobre os fatores de sucesso destes
projetos europeus, a disseminação dos seus resultados e a melhoria a implementar
para o futuro da colaboração europeia no setor escolar. No último dia, houve uma
reflexão e partilha conjunta, com o Comissário Europeu, das várias sugestões de
melhoria para os anos vindouros.
O Programa da Conferência, o Compêndio dos Projetos Erasmus+ do Ensino Escolar,
selecionados por cada Agência Europeia, e os resumos dos grupos de trabalho
encontram-se disponíveis em:
https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/european-conference-ondissemination.html
A participação nesta Conferência Europeia de Partilha de Boas Práticas/ Experiências
promoveu o contacto entre colegas coordenadores, nacionais e europeus, com
projetos Erasmus+ reconhecidos nos seus países, e facilitadores das Agências
Nacionais, tendo ainda proporcionado a oportunidade de desenvolver, cada vez mais,
as competências interculturais e linguísticas. Apesar de terem sido estabelecidos vários
contactos, não houve disponibilidade, no decorrer dos trabalhos da Conferência, para
abordar o assunto de parcerias para novos projetos. Contudo, essa situação poderá ser
possível num futuro próximo.

Por último, o nosso agradecimento à Agência Nacional Portuguesa pelo
reconhecimento do nosso trabalho no primeiro projeto de Mobilidade Individual de
Pessoal para fins de Aprendizagem que permitiu a participação nesse evento de
tamanha relevância europeia e contribuirá, certamente, para o enriquecimento dos
nossos projetos europeus.

