Quem pode ganhar um BADGE

Ano Europeu do Património Cultural

(medalha) e como?
O património cultural e natural te m um valor
Muitos lugare s de património cultural e natural
e stão re lacionados com a e ducação. Mas a maior

unive rsal para os indivíduos , as comunidades e
as socie dades e tem um importante papel a

parte das atividade s de e ducação e stão focadas

de se mpenhar na construção do futuro da

nos jove ns e nas crianças da e scola e na

Europa. O slogan do Ano Europe u do Património

transmissão de conhe cimento histórico. Alé m

Cultural é e ntão “Património: onde o passado

disso, a

e ncontra o futuro”. O proje to BADGES é um

apre ndizagem não

é

ge ralmente

re conhecida e validada. Assim se ndo, o projeto

parce iro orgulhoso do

BADGES te m como objetivo o envolvime nto dos

Património Cultural. O obje tivo de ste ano é

adultos

a

e ncorajar mais pe ssoas a de scobrir e a criar

apre ndizagem nos lugare s de património e nas

e mpatia com o património cultural e natural

instituiçõe s públicas.

Europe u, re forçando o se ntido de pe rte nça ao

Todos os visitante s dos lugare s de património
pode m ganhar um BADGE (me dalha). Imagine

e spaço Europe u comum. O ano associa um
conjunto de iniciativas e e ve ntos ao longo da

um jove m ou um adulto que visita um museu, um

Europa para aproximar e e nvolve r as pessoas

parque natural, ou um lugar histórico, onde pode

com o património cultural e natural.

no

proce sso,

promove ndo

Ano

Europe u do

Em todo o lugar se aprende

Badges (medalhas) para uma
aprendizagem de qualidade e
validação da aprendizagem
não formal num contexto de
património

ve r, ouvir, faze r atividade s, participar e …
apre nde r. No final da visita, ou até na viagem de
volta a casa o jovem tem oportunidade de mostrar
o que apre nde u e é pre miado com um BADGE

(medalha) digital!

O projeto BADGES propõe desenvolver
uma abordagem de aprendizagem e
validação para lugares de património
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cultural e natural. Com este objetivo são
atribuídos BADGES (medalhas) digitais aos
visitantes que participem em atividades de
aprendizagem especificas, oferecidas pelos
gestores do património associado.

Parceiros

Por quê usar BADGES (medalhas)
A apre ndizagem informal ou não formal não é
se mpre visíve l e ne m se mpre é valorizada. O
conte xto do património, no e ntanto, te m grande
pote ncial para de se nvolver e sta apre ndizagem
não formal e ao longo da vida. Assim, este

Coordenador: Landkreis Kassel
(Germany)
www.landkreisk assel.de
BUP NET (Germany)
www.bupnet.de

consórcio Europe u, coorde nado pe lo LandKreis
Kasse l (DE), come ça um novo proje to Erasmus+:

Alden Biesen (Belgium)

BADGES para a apre ndizagem, de qualidade e

www.alden-biesen.be

validação da apre ndizagem não formal em

Em todo o lugar se aprende

lugare s de património cultural e natural. O projeto

everywhere!

Como lidam os jove ns e os adultos com a vida e o

BADGES visa dar à apre ndizagem e m lugares de

trabalho na Europa de hoje ? Ape nas a e ducação

património

proporcionada pe la e scola já não é suficie nte;
e xiste um pape l importante para o tre ino no local

“apre ndizage m ao longo da vida”.

de trabalho, oficinas e cursos adicionais, educação

o

e spaço

que

me re ce

na
IP Leiria (Portugal)
www.ipleiria.pt

O que são os BADGES (medalhas)

de adultos, e tc. Todos e stes formatos constituem
oportunidade s para a “aprendizagem ao longo da

O proje to BADGES pre te nde instalar um sistema

vida”. Adicionalme nte , os lugares de património

standard Europe u de validação e atribuição de

ofe re cem um ambie nte de apre ndizagem ideal

pré mios, BADGES (me dalhas) digitais a
apre ndizagens não formais de qualidade em

para de senvolver (aprofundar) o conhecimento, o
saber faze r e as atitude s; numa palavra as

conte xto de património cultural ou natural. Os
digitais dos dive rsos tipos de apre ndizagem

O património cultural e natural e nforma as

obtidos,

ide ntidade s e a vida diária. Rodeia -nos na Europa,

visualização da aprendizagem e das competências

nas cidade s, nas vilas, na paisagem natural e nos

de se nvolvidas. Em coope ração com vários
parce iros, o consórcio re úne lugare s de

lugare s arqueológicos. Não é ape nas e ncontrado

contribuindo

para

uma

Malopolska Institute of Culture
(Poland)
www.mik.krako w.pl

património e instituiçõe s públicas, agê ncias de

nos

re lações públicas e especialistas em aprendizagem

apre nde mos dos

nossos

ante passados, nas histórias que contamos às
nossas crianças, na comida que apre ciamos em
companhia e nos filme s onde nos re conhecemos.

não formal e informal.

P LATO (Netherlands)
www.plato.leidenuniv.nl

me lhor

na lite ratura, na arte e nos objetos, mas também
que

Associazione Culturale Imago
Mundi Onlus (Italy)
www.imago mundionlus.it

BADGES (me dalhas) digitais são re pre sentações

“compe tê ncias”.

ofícios

Trendhuis CVBA (Belgium)
www.trendhui s.be

Mais informação?

www.projectbadges.eu

