NOME DO PROJETO

Escolas Portuguesas no Estrangeiro (EPE - Inovar e
Comunicar Perto)

ENTIDADE PROMOTORA

Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE)

PARCEIROS

Não tem.

DESCRIÇÃO

O projeto EPE - Inovar e Comunicar Perto, pretende implementar um
sistema de comunicação funcional web que permita o trabalho
colaborativo em rede e a divulgação das melhores práticas
educativas realizadas em contexto escolar pelas escolas
portuguesas no estrangeiro (EPE), para que possam ser partilhadas
de forma acessível e divulgadas em tempo útil.


Estas medidas operacionais vão ao encontro das necessidades
sentidas pelos representantes das EPE, que têm manifestado
uma crescente vontade, na partilha de know-how, de métodos
de ensino, instrumentos, e divulgação de boas práticas
educativas no ensino da língua portuguesa como língua
segunda.



A Direção de Serviços de Ensino e Escolas Portuguesas no
Estrangeiro (DSEEPE) da DGAE procura com estas medidas
operacionais ir ao encontro das necessidades sentidas junto da
comunidade socioeducativa e inovar na forma como as EPE
comunicam entre si, através de uma rede de comunicação, mais
simples, menos burocrática, de fácil acesso, onde todos possam
em tempo útil aceder a informações, materiais e divulgar boas
práticas de ensino.



É também criado, pela primeira vez, um encontro internacional
entre as EPE, para que todos os anos haja uma crescente
sinergia e a missão de um contínuo melhoramento e
desenvolvimento do sistema educativo que permita responder a
desafios de aprendizagem futuros.



Procura-se, como resultados imediatos, incentivar de forma
participativa as boas práticas existentes, encorajando-se olhar
para um futuro promissor e inovador do sistema educativo junto
das EPE, bem como reconhecer os esforços desenvolvidos na
área da educação, ciência e cultura pelas mesmas. Investir no
capital humano e em formas simples e práticas de comunicar
em rede, é uma forma inovadora de corresponder aos desafios
futuros na área do ensino do português no estrangeiro.

CARÁTER INOVADOR

DOMÍNIO DO SIIGeP

Desenvolvimento de modelos de gestão.

DIREITO AO DESAFIO

Não se aplica.
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