Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει

Θέματα
που σχετίζονται με την
Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που
βασίζονται στην Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη.
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράμματος.

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ

Εργαστήρια για μαθητές σχετικά με την ηγεσία και την ιδιότητα του
Ενεργού Πολίτη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δημιουργία επιμέρους ομάδων «νέων ηγετών» από μαθητές στα σχολεία
με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους.
Διοργάνωση δράσεων για την Εβδομάδα Δράσης για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη (Εβδομάδα SDG).
Συμμετοχή των μαθητών στο Global Walk (Παγκόσμια Πορεία) για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

ΙΣΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Συμμετοχή 5 μαθητών και 1 εκπαιδευτικού στα Διεθνή Θερινά Σχολεία
στην Κύπρο (2019), Πορτογαλία (2020) και Ιταλία (2021).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

WALK
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ 2030

THE
GLOBAL
Μαθησιακή Διαδικασία
Απόκτηση δεξιοτήτων
και ευαισθητοποίηση

WALK THE GLOBAL WALK
Το Walk the Global Walk ξεκινάει το δρόμο
του για τα επόμενα τρία χρόνια (2018 – 2021)!

Το 3ετές πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέει 11
Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία και
Σκωτία), Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Αλβανία.
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζεται από την ActionAid και τον Δήμο Φυλής, ενώ
διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Τοσκάνης και η Oxfam Ιταλίας.

ΜΑΘΑΙΝΩ

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να συμπεριλάβουν θεματικές
και μεθοδολογίες της Εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη (Global Citizenship Education)
στο αναλυτικό πρόγραμμα και να ενισχυθεί η συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε θέματα
που αφορούν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals).

ΔΡΩ

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ

Η δράση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας.
Με την υποστήριξη

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
και καταπολέμηση
προκαταλήψεων

Αντιμετώπιση αδικιών
για έναν καλύτερο κόσμο

Δεξιότητες

• Ομαδική Εργασία
• Σχεδιασμός δράσεων
ευαισθητοποίησης
• Δράσεις στα κοινωνικά
δίκτυα
• Ομιλίες και παρουσιάσεις
μπροστά σε κοινό/Δημόσιος
λόγος

Οι κύριες θεματικές του προγράμματος θα είναι:
Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες (Στόχος 11)
Δράση για το Κλίμα (Στόχος 13)
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί (Στόχος 16)

Δεξιότητες

• Εντοπισμός και ανάλυση
επίκαιρων θεμάτων
• Ηγεσία
• Χρήση επιχειρημάτων
• Διαχείριση συγκρούσεων

Δεξιότητες

•
•
•
•

Εμβάθυνση σε θεματικές
Αναλυτική και κριτική σκέψη
Αναστοχασμός
Αυτονομία στη λήψη
αποφάσεων
• Αυτοαξιολόγηση

Επικοινωνήστε μαζί μας:
ActionAid: education.hellas@actionaid.org
Δήμος Φυλής: doikanapt@fyli.gr
Oxfam Italia - Διεθνής Συντονιστής: selma.nametak@oxfam.it
Συγχρηματοδοτούμενο
από την ΕΕ

Ο Ενεργός Πολίτης στο σχολείο
Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις διδακτικές μου μεθόδους σε έναν κόσμο που
αλλάζει συνεχώς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες των μαθητών/τριων μου και καλλιεργώντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία
και η δικαιοσύνη; Πώς μπορούν οι έφηβοι μαθητές μου να συμμετάσχουν
ενεργά σε έναν πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο γεμάτο ερεθίσματα
και προκλήσεις; Πώς μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει αυτές
τις προκλήσεις συνεργαζόμενη με τα σχολεία
Το πρόγραμμα Walk the Global Walk παρέχει στους δασκάλους πολύτιμες
ευκαιρίες συνεργασίας πάνω σε παγκόσμια ζητήματα που σχετίζονται με
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εισάγει μοντέλα ενεργού συμμετοχής
και ηγεσίας των νέων, ενώ δημιουργεί έναν συνεχή διάλογο σε παγκόσμιο
και τοπικό επίπεδο.

Ακολουθήστε μας
walktheglobalwalk.eu
www.facebook.com/wtgw2018/
www.instagram.com/walktheglobalwalk/
goo.gl/RPau9S

https://www.fyli.gr/
https://www.facebook.com/fyli.gr/

www.actionaid.gr
https://www.facebook.com/actionaidhellas
https://www.instagram.com/actionaidhellas
http://twitter.com/actionaidhellas

europa.eu/capacity4dev/
www.facebook.com/capacity4dev.eu/
twitter.com/capacity4dev
www.youtube.com/user/capacity4dev

