
 
Aprender sobre a União Europeia — 22 escolas distinguidas com o prémio Jan
Amos Comenius
 
Bruxelas, 5 de majo de 2020 

Comissão Europeia - Comunicado de imprensa

Em antecipação do Dia da Europa, que se celebra amanhã, a Comissão Europeia atribui hoje o Prémio
Jan Amos Comenius para a excelência do ensino sobre a União Europeia. O prémio vai para 22 escolas
secundárias de toda a Europa que ensinam sobre a União Europeia de uma forma criativa. O galardão
destaca a importância de ensinar e de aprender sobre a UE de uma forma inspiradora.

Margaritis Schinas, Vice-Presidente da Comissão responsável pela Promoção do Modo de Vida
Europeu, declarou: «Atribuir pela primeira vez o Prémio Jan Amos Comenius a escolas e professores
pelos seus esforços criativos no ensino sobre a União Europeia e os seus valores é uma ocasião
altamente simbólica. Na véspera do 70.º aniversário da Declaração Schuman, que é a raiz de um
projeto de paz assente acima de tudo na solidariedade europeia, as escolas e os alunos em toda a
Europa vivem um momento de perturbação como não conhecíamos desde a guerra. Setenta anos mais
tarde, só através de esforços criativos e da solidariedade é que poderemos superar esta crise e
reconstruir para sermos ainda mais fortes que antes.»

Mariya  Gabriel , Comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude,
afirmou: «Aprender sobre a União Europeia na escola não é um luxo, é uma necessidade. Temos de
melhorar o conhecimento e a compreensão da União Europeia desde tenra idade. As nossas escolas
podem promover uma sensibilização crítica para a União Europeia e um sentimento de pertença a ela,
de formas inspiradoras.Congratulo-me por este prémio reconhecer e dar visibilidade a esse valioso
trabalho.»

Cada escola vencedora receberá um prémio de 8 000 EUR e um troféu.

 

Contexto
O Prémio Jan Amos Comenius para a excelência do ensino sobre a União Europeia é um concurso para
escolas secundárias em toda a UE. O concurso a nível da UE foi lançado em 6 de novembro, e
participaram escolas de 24 Estados-Membros. Cada candidatura foi considerada por avaliadores
externos independentes. Os avaliadores identificaram 22 vencedores (ver anexo). O prémio é um
projeto-piloto proposto pelo Parlamento Europeu e executado pela Comissão Europeia.

As escolas vencedoras empregam uma vasta gama de métodos inspiradores no seu ensino sobre a
União Europeia.

Em 2018, a Recomendação do Conselho relativa à promoção de valores comuns, da educação inclusiva
e da dimensão europeia do ensino identificou o ensino e a aprendizagem sobre as origens, os valores e
o funcionamento da UE como uma prioridade política. O prémio visa apresentar boas práticas no ensino
orientadas para os objetivos da recomendação.

Jan Amos Comenius (em checo: Jan Amos Komenský) foi um filósofo, pedagogo e teólogo checo, que é
considerado o pai da educação moderna. Foi o último bispo da Igreja dos Irmãos Morávios antes de se
tornar um refugiado religioso e um dos primeiros paladinos do ensino universal, um conceito que viria
a explanar no seu livro Diddatica Magna. Enquanto educador e teólogo, chefiou escolas e aconselhou
governos de toda a Europa protestante em meados do século XVII.

 
Para mais informações
Veja o vídeo de atribuição do prémio e a mensagem da Comissária Gabriel aqui.

 

List of prize-winning schools
 
Member State Prize-winning school
Austria Bundesrealgymnasium und



IP/20/816 

Bundesoberstufenrealgymnasium Wien 15
Belgium “Le Verseau”, Bierges

Bulgaria

Професионална гимназия по туризъм "Доктор
Васил Берон" -
The Vocational School in Tourism “Dr. Vasil Beron” in
Veliko Tarnovo

Croatia GimnazijaPula

Cyprus Περιφερειακό Γυμνάσιο-Λύκειο Λευκάρων - The
Regional Secondary School of Léfkara

Czechia Střední odborná škola podnikání a obchodu,
Prostejov

Denmark Rejsby Europæiske Efterskole,  Skærbæk
Finland Otaniemen lukio, Espoo
France Lycée Gustave Eiffel d'Armentières
Germany Ignaz-Taschner-Gymnasium, Dachau

Greece  ΔεύτεροΓενικόΛύκειοΓέρακα, Παλλήνη, Second
Senior High School of Gerakas, Attica

Ireland Saint Columba's College, Stranorlar

Italy  Liceo classico, musicale e delle scienze umane“Chris
Cappell College”, Anzio

Lithuania Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija -
Malta St Martin's College, Swatar
Netherlands Christelijke Scholen Gemeenschap “Het Streek”, Ede
Poland LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
Portugal Escola Básica de São Bruno in Caxias

Romania COLEGIUL NAȚIONAL “CALISTRAT HOGAȘ”, Piatra-
Neamț

Slovakia Obchodná akadémia,  Dolný Kubín

Slovenia Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor -
High school for nursing and cosmetics,  Maribor

Spain Instituto de Educación Secundaria MANUEL DE
FALLA, Coslada

 

 

Contactos para a imprensa:
Susanne CONZE (+ 32 2 298 02 36)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail


