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O Projeto PLEASE: Parental support for learning English  do Erasmus + reuniu
quatro organizações de diferentes países e de diferentes sectores de educação:
50+HELLAS de  Atenas GRECIA; Agência LOGMAR Rybnik POLÓNIA,;Associaçăo
Prosas Sines PORTUGAL e Escola Santa Teresa de Jesús, Calzada de Calatrava,
ESPANHA. 
O  projeto  PLEASE  responde  às  necessidades  de  vários  grupos–alvo  :
professores,pais,avós e crianças em idade escolar:
- A necessidade de instruir os professores sobre como cooperar com os pais e avós
melhorando as suas competências em Inglês e TIC.
-  A necessidade de fornecer aos professores e pais conhecimentos pedagógicos
básicos na educação familiar
-  A  necessidade  de  criar  um compêndio   de  atividades  acessíveis   usadas  na
educação familiar para professores e pais, investigando as fontes disponíveis online
como OER (recursos educacionais abertos)
- A necessidade de criar uma consciência dos perigos potenciais da Internet para a
geração mais jovem. 
-  A necessidade do desenvolvimento constante das competências TIC
Os  parceiros  participaram  em  quarto  encontros  transnacionais,  viajaram  para  a
Polónia em novembro de 2014, Grécia em abril de 2015, Portugal em outubro de
2015 e Espanha  para  a conferência final em maio de 2016.
      Desenvolvendo o conceito intergeracional sobre o que os pais e avós  podem  e
como devem fazer para  ajudar na aprendizagem da língua inglesa.  Os parceiros
desenvolveram 100 ideias para serem utilizadas tanto  por  professores  de Inglês
como pais que querem praticar a língua inglesa com os seus filhos.  A caixa  de
ferramentas de ideias é acompanhada por um livro de instruções para professores
de inglês e outro para pais e avós que foi traduzido em todas as línguas dos países
parceiros.
     Em todos os encontros transnacionais os parceiros tiveram a oportunidade de
promover  seminários sobre o tema escolhido  cuja disseminação foi  realizada no
regresso ao seu país,  partilharam com os membros das organizações e com os
professores  de  cada  país..  Em  Rybnik  esteve  o  Dr  Grzegorz  Spiewak  da
Universidade  de  Varsóvia  a  falar  do  deDOMO  –  o  seu  método  de  educação
intergeracional.  Em  Atenas  ouvimos  a  leitura  de  “  Conhecimento  básico  psico-
pedagógico na educação da família “ e Manos Eleftheriou, deputado do Município de
Galatasi falou  sobre a origem das palavras na sua apresentação “ O percurso da
linguagem  “.  Em  Sines  a  Dr  Magda  Roberto  da  Universidade  da  Beira  Interior
proferiu uma palestra “ A identidade e o digital “e colocou várias questões  como :
Estamos conscientes dos perigos ? Somos  anónimos na Internet ? Estamos sempre
protegidos quando descarregamos informação da Internet ? tudo o que lemos na
Internet  é  verdade  ?  Salientando  o  que  se  deve  e  não  fazer  sobre  o  stress
provocado pela internet e como proteger as crianças.



       O projeto piloto do produto final da parceria foi desenvolvido no verão de 2015 –
dois professores de cada país viajaram para outro país para conduzir uma semana
de SUMMER CAMP para crianças e adultos. Foram testadas ideias da caixa de
ferramentas nas organizações parceiras e foi pedido o feedback aos participantes. 
Segundo os resultados do Summer Camp os participantes gostaram essencialmente
da interacção com as crianças da abordagem divertida à língua estrangeira.
       A parceria traduz-se também na integração Europeia: para onde viajamos
levamos  connosco  a  nossa  cultura  ,  língua,  gastronomia  para  partilhar  com  os
membros da organização de acolhimento. Fomos recebidos pelos representantes do
Município,  visitamos  paisagens  e  locais  de  interesse,  dançamos  e  cantamos
músicas tradicionais.
       Para os quatro parceiros, o projecto PLEASE foi uma aprendizagem conjunta,
baseada na comunicação,  relacionamento e participação. Os resultados esperados
que pretendemos partilhar são:

 Caixa  de  ferramentas  de  ideias  com  100  atividades  para  o  ensino
intergeracional da língua inglesa.

 Livro de instruções para os professores.
 Livro de instruções para  pais e avós com vinte atividades escolhidas  para

serem  utilizadas  por  adultos  que  não  tem  preparação  na  línguas  Grega,
Polaca, Portuguesa e Espanhola.

Distribuímos  200  CDs  com  os  resultados  do  nosso  projeto  que  também  estão
disponíveis em www.logmarschool.com.pl
Mais  de  400  pessoas  participaram  nas  diversas  atividades  do  nosso  projeto:
seminários de disseminação, grupos de trabalho atividades e SUMMER CAMPS e
pediram  a sua continuidade.


