
ESAN-NEWS 
N°18  

março-2013 

A vida das 

instituíções 

Conselho da Europa em Estrasburgo, janeiro 2013 
O «Grupo de trabalho História» no Conselho da Europa é dirigido por Yosanne Vella 

(ver a rúbrica Retrato) 
Os quatro objetivos base do grupo de trabalho história são : 
1) Preparar a democracia…                             2) A história das mulheres.. 
3) Como desconstruir os preconceitos         4) O uso indevido da história… 

Extratos de discussões 
« A história pode ser a plataforma que exprime os conceitos elevados, tais como os 

direitos do Homem e o processo democrático... Uma abordagem 
pedagógica apropriada pode oferecer ocasiões para experimentar o 
ponto de vista de outro, o que pode conduzir a evitar os preconceitos... 
Um processo democrático é entender os diferentes pontos de vista, 
aprender a tolerar as incertezas... A cidadania pode permitir aos 
estudantes adquirir as competências para escolher e decidir, mas 
também deve ensinar-lhes a tornarem-se pensadores criticos... O 
professor deve ter um papel mais de facilitador imparcial do que de 
instrutor... A história chama particularmente a atenção dos membros do 
grupo história... As mulheres representam a maioria da população do 
planeta... Devemos ensinar nas aulas de história sobre este grupo muito 
importante e frequentemente esquecido.» 

Conclusão 
O nosso grupo de trabalho tentará prevenir o uso indevido da história e estará 
particularmente focado no estado da condição feminina... 
Na próxima sessão iremos avaliar o site Historiana [http://historiana.eu/]  

Cronograma de trabalhos em 2013 
O ano 2013 será o ano da educação, para uma educação de qualidade. 
Outubro, fórum de Praga organisado pelo Ministério da Educação Checo. 
Novembro, conferência dos Ministros da Educação em Helsinquia. 
Mohamed Abou planeia uma conferência de Tlemcen, 10 anos após.  

 
                     A sociedade civil deve tomar o diálogo Norte/Sul em suas mãos 

Contact: Patrick Long.  [annie.long@aliceadsl.fr] 

Choro e sorriso da história 

Avaliação do Ano Europeu 2012 e uma visão geral 
das atividades e a Coligação EY2012* 
 

 

R. Buchanan, Responsável politico, e A. Sinigaglia, Responsável de campanhas, AGE Plataforma Europa** 
“O ano 2012 mostrou a necessidade de repensar o nosso sistema económico e social para responder às 
necessidades de uma população que está a envelhecer, reforçando a solidariedade entre as gerações. 
Esperamos que as numerosas ações desenvolvidas e compromissos assumidos durante o ano constituam 
um primeiro passo para a construção de uma sociedade europeia para todas as idades.” O que confirma 
que o Ano 2012 não foi apenas uma iniciativa de sensibilização. O trabalho começado continuará nos 
próximos anos com todos os parceiros envolvidos em 2012.  
[http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article268&lang=fr] 
 

* A Coligação EY2012 é um grupo informal empenhado em trabalhar para a construção de uma 
sociedade onde todos podemos manter as nossas capacidades físicas e mentais, desempenhar um 
papel ativo na sociedade e beneficiar dos mesmos direitos e oportunidades que os outros em 
todas as fases das nossas vidas, independentemente da nossa idade, género, raça ou origem 
étnica, religião ou crença, estatuto social ou económico, orientação sexual, condição física ou 
mental, ou da nossa necessidade de ajuda. A Coligação EY2012 inclui atualmente mais de 50 
organizações europeias. 
** AGE Plataforma Europa, uma rede europeia cuja vocação é dar a conhecer e promover os 
interesses dos 150 milhões de idosos da União. [http://www.age-platform.eu/en/age-publications-
and-other-resources/age-publications]. 
Os coordenadores nacionais do Ano europeu podem ser encontrados em 
[http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=986&langId=fr].  
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Ações Grundtvig :  
Visitas e intercâmbios de profissionais da educação de adultos 
Estas ações permitem a quem trabalha no domínio da educação de adultos 
realizar uma visita de trabalho a um país estrangeiro. É, portanto, dada a 
possibilidade aos participantes para ampliar a sua compreensão da educação 
dos adultos na Europa, melhorar as suas competências profissionais e contribuir 
para o trabalho da organização de acolhimento. 
 

Para beneficiar de uma bolsa, a formação deve estar relacionada 
com a atividade profissional do candidato, em todos os aspetos da 
educação de adultos. 

Pode assim dizer respeito a: 

• uma missão de ensino num organismo de educação de adultos; 

• a educação e a aprendizagem de adultos no país de acolhimento; 

• conhecimento sobre todos os aspetos ligados aos sistema e à 
política da educação de adultos; 

• uma visita de observação em local de trabalho; 

• um seminário ou uma conferência.  
 

A duração da visita pode variar de acordo com a sua finalidade, sem todavia 
exceder as 12 semanas.  

Se deseja beneficiar de uma bolsa para uma das atividades listadas 
anteriormente, entre em contacto com a sua agência nacional para conhecer o 
procedimento e os prazos de candidatura. 

   [http://ec.europa.eu/education/grundtvig/staff_fr.htm]  

A implementação do plano estratégico ESAN 2012-2014* 
necessidade de recrutar novos voluntários. 

 

Apelo aos voluntários: 
«A ESAN recruta voluntários europeus para melhorar a relação entre os seus 
membros e seus representantes nas instituições europeias...» 
 

O Secours Populaire Français, associação membro e fundadora da ESAN, 
transmite, a nosso pedido, este apelo em França... Os resultados são muito 
encorajadores... Assim podemos “colocar a primeira pedra”.  
 

Dada a motivação dos novos voluntários que 
desejam envolve-se e as linguas estrangeiras que 
dominam, algumas associações e redes, membros 
da ESAN serão contactadas brevemente : 

  

Responsáveis ESAN dos contactos, por país : 
Federica D / Itália…   
Samra M / Roménia, Bulgária, Croácia...   
Sofiya B / Espanha…   
Marie H / Reino Unido… 
Jean-Baptiste J / Portugal… 
 

 

Outros países devem ser colocados em comunicação, pedimos aos nossos 
membros, por sua vez, para apelarem aos voluntários e colocá-los em contacto 
com Christian CARON, responsável por esta implantação. 
[christian.caron@gleeds.fr]  
 

* O Plano Estratégico da ESAN para os anos 2012-2014 deverá : 
Mobilizar os membros da ESAN para transmitir as necessidades e as situações 
sociais locais à U.E. … Reforçar a presença da ESAN no seio das instâncias 
europeias, reunir-se com os eleitos no Parlamento, reunir-se com os 
funcionários europeus... Transmitir as informações obtidas em Bruxelas e em 
Estrasburgo aos membros da ESAN. 
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Retratos 
Testemunhos 

Yosanne VELLA, de nacionalidade Maltesa, é Vice-Presidente da 
Comissão «Educação e cultura» do Conselho da Europa. Foi eleita em 
junho de 2011, por três anos. [yosanne.vella@um.edu.mt] 
 

«A minha especialização é no ensino de história, um elemento importante 
que confere um olhar particular sobre a educação e a cultura. Como 
historiadora e de acordo com a missão da minha associação Euroclio*, 
quero enfatizar as possibilidades de aprendizagem ao longo da vida na 
Europa, promover o diálogo intercultural e fornecer meios às redes 
profissionais. 
O ensino de uma matéria como a história não deve limitar-se a expor os 
factos, deve também interpretá-los. Interpretar, compreender e estudar a 
história da Europa pode contribuir para uma melhor compreensão e para 
um melhor diálogo em todos os níveis da sociedade.» 

 

                         * Associação europeia dos professores de história  

                                     [http://www.euroclio.eu/new/index.php] 
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No site do Conselho da Europa, é mencionado que o Comissário HAMMARBERG no 
seu último relatório pede aos Estados para «se mostrarem mais determinados na 
implementação das normas dos direitos do Homem... que as restrições 
orçamentais colocam os direitos Humanos em perigo»... «que em Portugal as 
medidas de austeridade ameaçam os mais vulneráveis». 
 
Os nossos membros em Portugal, em Espanha e noutros países dão-nos a 
conhecer os dramas que provocam estas medidas que afetam particularmente os 
jovens, os desempregados e os mais vulneráveis. 
 
A ESAN sendo dotada de estuto participativo pelo Conselho da Europa, recebeu do 
Secretariado do Conselho da Europa um projeto de recomendação do Comité de 
Ministros aos Estados-membros a respeito da Carta do Conselho da Europa sobre 
as responsabilidades sociais partilhadas. 
 
Este projeto de recomendação relembra em particular a obrigação dos Estados-
membros em garantir o bem-estar de todos. Solicitamos a sua validação e 
lançamos um apelo aos cidadãos europeus: «Implementemos uma base social 
pulporsora do florescimento humano e fator de uma economia sustentável». 
 

Léon DUJARDIN  
Presidente da ESAN Aisbl   
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