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Notas - EUROPA/ITÁLIA – SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO, UM CONGRESSO
INTERNACIONAL EM ROMA PROMOVIDO POR EPA/AGE: “INTERNET: UM
DESAFIO EDUCACIONAL!”
Roma (Agência Fides) – Sábado, 8 de novembro, vão se reunir em Roma, para discutir sobre jovens e Internet,
todas as partes em causa no âmbito da educação: pais, professores, alunos, e também os responsáveis por decisões
político-sociais e profissionais da educação aos meios de comunicação. A ocasião insere-se no âmbito do
Congresso internacional “Internet: um desafio educacional!” que é organizado pela EPA – Associação européia
dos pais - e pela AGe – Associação italiana de pais -, e que será realizado na Sala-congressos da Residência
Montemario, na via degli Scolopi 31. O Congresso pretende estimular o mais vasto público e criar uma sinergia
entre os vários educadores que circundam e acompanham a criança.
O dia começa (às 10h) com grupos de trabalho que permitirão, de uma parte, aos profissionais do setor uma troca
de experiências no campo da educação aos meios de comunicação e, de outra, aos pais e aos educadores de
descobrirem exemplos de instrumentos educacionais, desenvolvidos no âmbito do projeto europeu Educaunet, que
apresentam várias situações encontradas ao navegar na Internet. Qual o papel dos pais e educadores? Esta é a
questão de fundo que será debatida na sessão plenária do Congresso (a partir das 14h), através de debates, sob
forma de mesas-redondas, que serão centralizadas sobre o uso da Internet por parte dos jovens - Educar para a
Internet - Educar ao risco: como perceber os riscos no processo educacional? A quarta (e última) mesa-redonda
fornecerá, por sua vez, a oportunidade a representantes de instituições responsáveis por decisões de tipo
político-social e de fornecedores de serviços para Internet de apresentarem seus pontos de vista. O programa
detalhado pode ser consultado no site www.educaunet.org .
(S.L.) (Agência Fides 7/11/2003 – Linhas 21; Palavras 256)
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