
Boosting Global Citizenship 
Education using digital storytelling

Br ghts

Επικοινωνία
brights@all-digital.org

Για περισσότερες πληροφορίες 
www.brights-project.eu

www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education

Ακολουθήστε μας 
 @BrightsProject

 @BrightsProject

Hashtag: #BrightsGCE

Κοινοπραξία

www.all-digital.org

daissy.eap.gr 

www.maksvzw.org

www.ctk-rijeka.hr 

www.cstudifoligno.it 

www.hepis.gr 

 www.unimarconi.it 

Με συγχρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Erasmus+» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με συγχρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Erasmus+» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

La
yo

ut
: g

ra
fis

ch
bu

re
au

.m
ak

sv
zw

.o
rg

Ενισχύοντας τη κοινωνική συνοχή, και 
προωθώντας το διαπολιτισμικό διάλογο και 

τις δημοκρατικές αξίες στην Ευρώπη 

www.brights-project.eu

Προάγοντας Εκπαίδευση για την 
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη με 
τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης

BRIGHTS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η 
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν”. 

580256-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

http://daissy.eap.gr
http://www.maksvzw.org/
http://www.cstudifoligno.it
http://www.hepis.gr
http://www.unimarconi.it
http://grafischbureau.maksvzw.org


 • Εκπροσώποι θεσμών που εμπλέκονται 
με τη χάραξη πολιτικής στους τομείς την 
εκπαιδευσης και της κατάρτισης, καθώς και 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ!
Η κοινότητά μας αποτελεί ένα ανοικτό 
εργαστήριο για οποιονδήποτε επιθυμεί να υποστηρίξει και να συνηγορήσει ενεργά για 
την ενδεχόμενη υιοθέτηση της Εκπαίδευσης  για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη  
ως  μια περιεκτική εκπαιδευτική μεθοδολογία σε διαφορετικά πλαίσια και επίπεδα με τη 
χρήση ψηφιακών μέσων 

Γίνετε μέλη και ακολουθήστε μας εδώ :

www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education 

Το σχέδιο BRIGHTS χρηματοδοτείται από την ΕΕ με διάρκεια 2 χρόνων (2017-2018) και 
υλοποιείται στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κροατία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 • Συλλογή καλών πρακτικών που αφορούν την προαγωγή της Εκπαίδευσης  για την  

Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη 

 • Μικτό πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές (που περιλαμβάνει Μαζικά 
Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα  και δια ζώσης εργαστήρια) σχετικά με την 
υλοποίηση της Εκπαίδευσης  για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη μέσω ψηφιακής 
αφήγησης

 • Ψηφιακές ιστορίες για την Εκπαίδευση  στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη 
που θα παραχθούν από νέους σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα , την ειρήνη 
και τις δημοκρατικές αξίες, το διαπολιτισμικό διάλογο, την ενεργή ιδιότητα του πολίτη 
κλπ 

 • Ευρωπαϊκή κοινότητα για την Εκπαίδευση  στην ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη 
στην πλατφόρμα  Unite-IT

 • Ενημερωτικό υλικό στην Εκπαίδευση  στην ιδιότητα του Πολίτη για 
εκπροσώπους θεσμών χάραξης πολιτικής 

 • Προτάσεις πολιτικής σχετικά με την Εκπαίδευση  για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου 
Πολίτη που θα βασίζονται στην πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου 
στο Βέλγιο, την Κροατία, την  Ελλάδα και την Ιταλία .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ BRIGHTS
Το έργο BRIGHTS  αποτελεί πρωτοβουλία για την προώθηση της Εκπαίδευσης  για την 
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (Global Citizenship Education, GCE) στην τυπική και 
άτυπη εκπαίδευση  

Τι είναι η Εκπαίδευση  για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη; 

Αποτελεί μια αναπτυσσόμενη πρακτική , η οποία ξεκίνησε από την ανάγκη διαχείρισης  
ζητημάτων, όπως οι μεταλλασόμενες διεθνείς πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, η 
παγκοσμιοποίηση,  η μετανάστευση , οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες και η κοινωνική 
αλλαγή. 

Αυτά τα “παγκόσμια” ζητήματα έχουν οδηγήσει πολλές χώρες στην ανάπτυξη πρακτικών 
που είναι γνωστές ως  Εκπαίδευση  για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη. Οι μέθοδοι 
και οι πρακτικές που υιοθετούνται από τις διάφορες χώρες συχνά είναι ετερόκλητες και 
δε βασίζονται στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο.  

ΠΩΣ;
Θα αναπτύξουμε τις ικανότητες των εκπαιδευτών να διδάξουν την Ιδιότητα του 
Παγκόσμιου Πολίτη στους εκπαιδευόμενούς τους με τη βοήθεια των τεχνικών της 
ψηφιακής αφήγησης. Ταυτόχρονα θα ενημερώσουμε εκπροσώπους θεσμών που 
εμπλέκονται με τη χάραξη πολιτικής και την Κοινωνία των Πολιτών  για το τι ειναι η 
Εκπαίδευση  για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη και γιατί αυτή  είναι σημαντική. 

ΓΙΑΤΙ;
Ο τελικός μας στόχος ειναι να 
προσφέρουμε σε νέους ανθρώπους 
πραγματικές ευκαιρίες να θέσουν 
υπό αμφισβήτηση τορατσισμό, να 
πρσδίδουν αξία στην πολιτισμική 
διαφορά και να γίνουν ενεργοί 
πολίτες του κόσμου. 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ;
 • Εκπαιδευτές που εργάζονται σε 

πλαίσια τυπικής και άτυπης μάθησης 
με νέους: καθηγητές β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, οργανωτές 
δραστηριοτήτων για τη νεολαία κλπ

 • Νέοι (13-19)

 • Οργανισμοί που παρέχουν ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 

http://www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education

