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O que é o projeto NEMESIS?

Níveis de participação

NO NEMESIS é um projeto europeu que reúne educação e inovação social. Oferecemos uma nova
perspetiva de aprendizagem que visa cultivar a mente e as competências das crianças para
gerarem uma mudança social positiva e tornarem-se os inovadores sociais do futuro.

Pontual

Fazemo-lo através de laboratórios de cocriação desenvolvidos nas escolas como espaços de
inovação aberta, colaboração e ação concreta. Nos laboratórios de cocriação, os alunos
desenvolvem os seus projetos de inovação social que vão desde a melhoria do recreio da escola
(incluindo uma brigada ecológica, uma horta comunitária e uma área de lazer com materiais
reciclados), a uma aplicação que permite que pessoas cegas acedam a informações sobre
monumentos da cidade.

Porquê juntar-se a nós?
Os alunos, na sua descoberta da inovação social, precisam de modelos para iluminar a sua
imaginação sobre o que podem alcançar para si mesmos e para a sociedade.Convidamos os
inovadores sociais a juntarem-se aos laboratórios de cocriação do NEMESIS e a tornaremse aqueles que irão inspirar e apoiar as crianças a alcançar seus objetivos.

Como juntar-se a nós?
O projeto NEMESIS desenvolve a primeira comunidade europeia de inovadores sociais que
cocriam a mudança social com jovens alunos. Para fazer parte desta comunidade, pode
registar-se na plataforma online NEMESIS

Ser entrevistado pelos alunos sobre experiências e valores de inovação social.

Ocasional
Modelar ou compartilhar um método de inovação social.
Explorar o Guia de cocriação com as atividades de professor / turma e coplaneamento.

Frequente
Apoiar as sessões de cocriação.

Testemunhos
Natasha Athanasiadou da Generation Generous

@GenGenerous

"Estar com crianças é um privilégio para mim, pois encontro grande inspiração
na sua nova perspectiva sobre o mundo. Ter a oportunidade de transmitir a
minha experiência sobre como abordar questões sociais e ambientais é uma
ótima oportunidade para os ligar ao mundo fora da escola e acender a sua
imaginação. O NEMESIS é um excelente programa que capacita os alunos para
usarem a nossa experiência e para criarem a sua própria realidade de uma
forma mais imaginativa e bem mais depressa. "

Andreea Stetco de Les Têtes de l'Art

@tetesdelart

"Acredito que o modelo NEMESIS é muito positivo para as crianças. Elas
podem expressar as suas ideias e criar um projeto de que gostem com a
ajuda do inovador social. É maravilhoso podermos trabalhar com o professor
e os pais para inspirar as crianças e dar-lhes as competências de que
necessitarão no futuro ".
Ou… escrever-nos um email: hello@nemesis-edu.eu

Alex Theodoridis da Boroume

O que é esperado de um IS (inovador social)?

"É muito divertido estar com crianças e tentar inspirá-las a fazer algo de bom
com as suas vidas. Eu realmente acredito que se as pessoas fizerem o que
gostam de fazer, elas serão boas nisso."

Dedicar um pouco do seu tempo para interagir com os alunos (online ou presencialmente)
e, através das suas experiências, guiá-los na sua descoberta da inovação social.

@boroume

