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Bem-vindos 

 

Bem-vindos à quarta e última edição do Notícias 

NetBox. Nesta newsletter, partilharemos alguns 

dos resultados finais do projeto e possibilidades 

futures para o NetBox: 

 Documentário: NetBox em Ação 

 Viver e Aprender: Conferência Final 

NetBox  

 Rumo a Comunidades de Aprendizagem 

Autossuficientes: Política do Projeto 

 Futuro do NetBox: Erasmus + 

 

NetBox em Ação: Documentário 

 

Com o apoio da empresa multimédia Eurav, 

contratualizámos e produzimos um 

documentário de 30 minutos do Projeto NetBox, 

incluindo entrevistas de participantes das seis 

comunidades Netbox, exemplos de atividades de 

aprendizagem que ocorreram durante o projeto e 

a análise do impacto do projeto na perspetiva 

dos parceiros envolvidos. Estreado na 

Conferência Final NetBox, NetBox em Ação, relata 

a história do projeto na perspetiva dos parceiros 

mais importantes: os residentes.  

 

O Declan e a sua equipa viajaram para cada uma 

das seis áreas rurais em Novembro e Dezembro 

de 2013. Recolheram materiais muito 

interessantes e cativantes. O documentário pode 

ser visualizado na íntegra em 

www.netboxproject.eu e/ou no canal Vimeo da 

Meath Partnership.  

 

Netbox Viver e Aprender: Conferência Final  

 

A Conferência decorreu a 22 e 23 de Janeiro de 

2014 no impressionante centro de conferências 

de Ryki, na Polónia. Com mais de 60 delegados, 

membros da comunidade, parceiros do projeto e 

dignitários presentes, a conferência final do 

projeto foi o encerramento de 27 meses de 

trabalho criativo, colaborativo, desafiante e 

compensador. A conferência foi dirigida pelo 

palestrante e conselheiro de Política Regional Dr. 

Andrzej Danilkiewicz. A sua apresentação 

“Recursos Regionais – oportunidade para o 

desenvolvimento sustentável de comunidades 

locais” foi consonante com o Projeto NetBox e 

contextualizou o evento na perfeição. Um 

relatório completo da conferência está disponível 

em inglês no website do projeto. 

 

 

Os dois dias do evento proporcionaram uma 

oportunidade única para os membros das seis 

comunidades NetBox trabalharem em rede, 

interagir e conversar entre si, partilhar a sua 

experiência na comunidade de aprendizagem e 

trocas no âmbito do NetBox. 

 

A comunidade anfitriã, Ryki, proporcionou uma 

receção calorosa a todos os presentes e 

enalteceu a sua cultura local, comida, dança e 

tradições da forma mais inspiradora e edificante. 

Os participantes dos países parceiros puderam 

apreciar recitais das crianças de escolas locais, 

exibições de arte e artesanato locais, bem como 

visitar a empresa mais impressionante da 

comunidade, JKP Flowers – o maior produtor de 

orquídeas da Europa. Centenas de fotografias 

foram tiradas nos dois dias e algumas são aqui 

exibidas.  
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Rumo à Educação Autossuficiente 

 

Em nome do consórcio do projeto, a 

Universidade de Paderborn desenvolveu um 

documento de política para o NetBox avaliar o 

custo-benefício do Modelo NetBox, assente na 

comparação da abordagem de aprendizagem 

aberta e as formas tradicionais de aprendizagem 

– cursos presenciais. Considerando os fatores 

que afetam os custos do fornecimento da 

educação identificados no IITE Policy Brief da 

UNESCO, o documento descreve o potencial do 

NetBox e o custo-eficácia que o NetBox constitui 

na provisão de respostas educacionais nas áreas 

rurais. A Política do Projeto demonstra que “a 

abordagem do NetBox é muito menos dispendiosa 

do que o mesmo curso formativo fornecido de 

forma tradicional”. Para consultar o documento 

na íntegra, por favor visite www.netboxproject.eu 

O Futuro é brilhante para o NetBox  

 

Parte das nossas atividades de divulgação no 

âmbito do projeto incluem encorajar ativamente 

a geminação das comunidades online NetBox em 

toda a Europa, no sentido de promover 

compreensão cultural e alcançar resultados de 

aprendizagem positivos através da colaboração e 

partilha. Oportunidades de geminação 

apresentadas e discutidas na Conferência Final 

NetBox viabilizaram conexões que fornecem uma 

perspetiva única do aumento das inter-relações 

na Europa. Estas experiências produziram um 

entendimento aprofundado da importância da 

diversidade intercultural e diversidade. Com o 

lançamento do novo programa Erasmus+ e a 

prioridade das ações de mobilidade, o potencial 

e o futuro do NetBox é brilhante. 

 

 
 

Para mais informações sobre todos os aspetos do 

projeto NetBox, por favor visite 

www.netboxproject.eu. 
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