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“Νέοι τοσ Κόσμοσ! Ενσωμάτωση της παγκόσμιας
εσαισθητοποίησης στην εργασία με νέοσς”

Ευκαιρύα για ςυμμετοχό!
Το Future Worlds Center και το Ευρωπαώκό πρόγραμμα Νϋοι του Κόςμου! με χαρϊ,
ςασ προςκαλούν να ςυμμετϋχετε ςε μύα ςειρϊ εκπαιδευτικών ςεμιναρύων τα οπούα
θα λϊβουν χώρα μεταξύ Νοϋμβρη 2014 και Οκτώβρη 2015. Η πρόςκληςη
απευθύνετε ςε ϊτομα, μϋλη οργανιςμών, εγγεγραμμϋνων ό μη, και ομϊδων που
αςχολούνται με τουσ νϋουσ.
Το “Νϋοι του Κόςμου! Ενςωμϊτωςη τησ παγκόςμιασ ευαιςθητοπούηςησ ςτην
εργαςύα με νϋουσ” εύναι ϋνα διεθνϋσ πρόγραμμα, ςυγχρηματοδοτημϋνο από το
θεματικό πρόγραμμα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ‘Μη κρατικού φορεύσ και τοπικϋσ
αρχϋσ αρμόδιεσ για την ανϊπτυξη’ με διϊρκεια 36 μηνών.
Το πρόγραμμα "Νϋοι του Κόςμου!" ϋχει ωσ κύριο ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη των
νϋων πολιτών για τα αναπτυξιακϊ ζητόματα και να καλλιεργόςει ςε αυτούσ μια
κριτικό κατανόηςη του παγκόςμια αλληλεξαρτώμενου κόςμου ςτον οπούο ζούμε
μϋςω:
1) Τησ ανϊπτυξησ εκπαιδευτικών πόρων και μεθοδολογιών, ειδικϊ
ςχεδιαςμϋνα για νϋουσ πϊνω ςτα παγκόςμια ζητόματα,
2) Τησ ανϊπτυξησ ενόσ πυρόνα εκπαιδευτών ςτισ ςυμμετϋχουςεσ χώρεσ, οι
οπούοι θα εύναι επαρκώσ προετοιμαςμϋνοι να εκπαιδεύςουν νϋουσ πϊνω
ςτα παγκόςμια προβλόματα,
3) Τη παροχό εύκολα προςβϊςιμων ευκαιριών εκπαύδευςησ ςε τοπικό
επύπεδο, πϊνω ςε θϋματα παγκόςμιου ενδιαφϋροντοσ, για οργανιςμούσ
και ομϊδεσ που αςχολούνται με την νεολαύα, καθώσ επύςησ και για
νϋουσ.
Συνολικϊ, το πρόγραμμα ςτοχεύει ςτην ενςωμϊτωςη τησ ευαιςθητοπούηςησ για
τα παγκόςμια θϋματα, ςτισ δραςτηριότητεσ οργανιςμών και ομϊδων, εντόσ των
διαφορετικών τομϋων εναςχόληςησ τουσ με νϋουσ. Το πρόγραμμα υλοποιεύτε
παρϊλληλα ςτην Αυςτρύα, την Κύπρο, την Εςθονύα, την Λιθουανύα και την Σκωτύα,
ςε ςυνεργαςύα με ϋναν οργανιςμό ςτην Γκϊνα.
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Νϋοι του Κόςμου!
Πρόςκληςη για ςυμμετοχό ςε ςειρϊ
εκπαιδευτικών ςεμιναρύων πϊνω
ςτα Παγκόςμια Ζητόματα!
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ΚΥΚΛΟΣ A: ‘Νϋοι του Κόςμου!’ Εκπαιδευτικό Σεμινϊριο πϊνω ςτα Παγκόςμια
Ζητόματα (Νοϋμβριοσ 2014)
Δύο εκπαιδευτικϊ διαδραςτικϊ ςεμινϊρια θα πραγματοποιηθούν ςε αυτό την φϊςη
του προγρϊμματοσ για εκπροςώπουσ/μϋλοι οργανιςμών και ομϊδων ςτην Κύπρο
που δουλεύουν με νϋουσ. Τα ςεμινϊρια αυτϊ θα επικεντρωθούν ςτην αύξηςη τησ
ευαιςθητοπούηςησ για τα παγκόςμια ζητόματα ςε ςχϋςη με τουσ διαφορετικούσ
τομεύσ δραςτηριοποιόςεισ των ςυμμετεχόντων οργανιςμών ςτην εργαςύα με νϋουσ.
Τα δύο προγραμματιςμϋνα Εκπαιδευτικϊ Σεμινϊρια θα πραγματοποιηθούν ςτην
Λευκωςύα και ςτην Λεμεςό, ςτα Αγγλικϊ και ςτα Ελληνικϊ αντύςτοιχα, για ευκολύα
ςτην πρόςβαςη των ενδιαφερόμενων ςτην γεωγραφικό εμβϋλεια τησ Κύπρου. Οι
ημερομηνύεσ εύναι οι εξόσ:
 8 & 9/11/2014 ςτο Cyprus Community Media Center (CCMC) δύπλα από το Ledra
Palace ςτη Λευκωςύα (Το ςεμινϊριο θα πραγματοποιηθεύ ςτην αγγλικό
γλώςςα).
 15 & 16/11/2014 ςτο Ξενοδοχεύο Ajax Hotel ςτη Λεμεςό (Το ςεμινϊριο θα
πραγματοποιηθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα). Για την παρακολούθηςη του
ςεμιναρύου ςτη Λεμεςό, προςφϋρεται και διανυκτϋρευςη ςτο Ajax Hotel.
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Τα Εκπαιδευτικϊ Σεμινϊρια του ‘Νϋοι του Κόςμου!’

ΚΥΚΛΟΣ B: ‘Νϋοι του Κόςμου!’ Εκπαιδευτικό Σεμινϊριο πϊνω ςτα Παγκόςμια
Ζητόματα με ϋναν εξειδικευμϋνο εκπαιδευτό από την Γκϊνα (Μϊιοσ 2015)
Το διόμερο αυτό εκπαιδευτικό ςεμινϊριο θα εύναι ανοιχτό ςε όλουσ τουσ
ςυμμετϋχοντεσ του πρώτου κύκλου ςεμιναρύων. Το ςεμινϊριο θα πραγματοποιηθεύ
από ϋναν ειδικό εκπαιδευτό από την Γκϊνα, μαζύ με τοπικούσ εκπαιδευτϋσ κατϊ το
πρώτο εξϊμηνο του 2015. Με το ςεμινϊριο αυτό, το πρόγραμμα αποςκοπεύ ςτην
αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ για τα παγκόςμια θϋματα, δύνοντασ ειδικό ϋμφαςη
ςτον ςυλλογιςμό και ςυζότηςη ςε ςχϋςη με τισ διϊφορεσ δραςτηριότητεσ που
μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε αυτό το πλαύςιο ςε τοπικό επύπεδο.
ΚΥΚΛΟΣ Γ: ‘Νϋοι του Κόςμου!’! 15 επύ τόπια εκπαιδευτικϊ εργαςτόρια για τουσ
ςυμμετϋχοντεσ οργανιςμούσ και ομϊδεσ (Ιούνιοσ – Οκτώβριοσ 2015)
Σε αυτό τον κύκλο, 15 επι τόπια εργαςτόρια θα γύνουν μαζύ με τουσ εργαζόμενουσ,
τα μϋλη, και τουσ εθελοντϋσ των οργανιςμών και ομϊδων, οι οπούεσ ςυμμετεύχαν
ςτουσ πρώτουσ δύο κύκλουσ ςεμιναρύων. Τα εργαςτόρια αυτϊ θα δώςουν την
ευκαιρύα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ οργανιςμούσ/ομϊδεσ να διερευνόςουν περαιτϋρω τισ
πληςιϋςτερεσ ςε αυτούσ αναφορϋσ των παγκόςμιων ζητημϊτων με ιδιαύτερη
ϋμφαςη ςτο δικό τουσ πεδύο εργαςύασ, ενώ θα τουσ επιτρϋψει να ςχεδιϊςουν
τοπικϋσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ. Τα επύ τόπια εργαςτόρια θα
πραγματοποιηθούν κατϊ το δεύτερο εξϊμηνο του 2015.

“Youth of the World! Mainstreaming global awareness in youth work”
This project has received financial assistance from the European Union.

Powered by

Research

Materials

Training

Learning

Spreading

“Νέοι τοσ Κόσμοσ! Ενσωμάτωση της παγκόσμιας
εσαισθητοποίησης στην εργασία με νέοσς”

Μϋςα από αυτό την ςειρϊ εκπαιδευτικών ςεμιναρύων και εργαςτηρύων, οι
ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν την ευκαιρύα να αυξόςουν τισ γνώςεισ, τισ δεξιότητεσ και
τισ αξύεσ τουσ ςε ςχϋςη με την ςχεδύαςη, την υλοπούηςη και την αξιολόγηςη
εκπαιδευτικών ςεμιναρύων ςε θϋματα παγκόςμιου ενδιαφϋροντοσ με τουσ νϋουσ,
καθώσ και όςων εργϊζονται με νϋουσ για τον προγραμματιςμό και την παροχό
τοπικών δραςτηριοτότων πϊνω ςτην παγκόςμια μϊθηςησ.
Οι εκπαιδευτικού ςτόχοι τησ ςειρϊσ ςεμιναρύων περιλαμβϊνουν:
 Την ανϊπτυξη μύασ βαςικό ευαιςθητοπούηςησ τησ φύςησ των παγκόςμιων
ζητημϊτων και τη ςχϋςη τουσ με τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ,
 Την ενθϊρρυνςη τησ διαδικαςύασ κατανόηςησ τησ ςχϋςησ των
δραςτηριοτότων των τοπικών οργανώςεων που δουλεύουν με νϋουσ, ςε
ςχϋςη με τα παγκόςμια ζητόματα
 Την παροχό υποςτόριξησ ςτισ ςυμμετϋχουςεσ οργανώςεισ για να προςτεθεύ
μια παγκόςμια διϊςταςη ςτισ τοπικϋσ δραςτηριότητεσ τουσ.
Σημεύωςη: Η ςυμμετοχό ςτα παραπϊνω εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια εύναι δωρεϊν.
Πιθανϊ ϋξοδα για μετακύνηςη μεταξύ πόλεων για την παρακολούθηςη των
ςεμιναρύων μπορούν να καλυφθούν.

www.youthoftheworld.org

Τύ κερδύζετε?

Ποιοσ μπορεύ να ςυμμετϋχει?
Έχουμε μια πολύ ευρεύα αντύληψη των οργανιςμών που δουλεύουν με νϋουσ για
τουσ ςκοπούσ του προγρϊμματοσ – ςε αυτούσ εμπύπτουν οποιεςδόποτε δομϋσ και
οργανιςμού (εγγεγραμμϋνοι ό μη), οι οπούοι οργανώνουν δραςτηριότητεσ με / για
νϋουσ ανθρώπουσ και δραςτηριοποιούνται για την διεύρυνςη των γνώςεων, των
δεξιοτότων, των αξύων και τησ ςυμπεριφορϊσ των νϋων.
Ψϊχνουμε για εκπροςώπουσ τϋτοιων οργανώςεων/ δομών, ανεξϊρτητα από τον
τομϋα δραςτηριότητϊσ τουσ. Οι ςυμμετϋχοντεσ εκπρόςωποι τουσ μπορούν να εύναι
μϋλη, εργαζόμενοι ό και εθελοντϋσ. Στα εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια μπορούν να
ςυμμετϋχουν πϊνω από ϋνασ εκπρόςωποσ απο κϊθε οργανιςμό.
Η ομϊδα του FWC θα διαλϋξει τουσ ςυμμετϋχοντεσ με βϊςη τα παρακϊτω κριτόρια.
 Στενό και ενεργό ςχϋςη με κϊποιο οργανιςμό/ομϊδα/δομό που αςχολεύται με
νϋουσ.
 Σαφϋσ κύνητρο για την ςυμμετοχό (δεύτε την αύτηςη)
 Δϋςμευςη για την παρακολούθηςη τησ ςειρϊσ ςεμιναρύων.
 Σχετικό ςυμμετοχό και εμπειρύα ςτη μη τυπικό εκπαύδευςη νϋων.
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Για να ςυμμετϋχετε, μπορεύτε να ςυμπληρώςετε την ηλεκτρονικό αύτηςη
ακολουθώντασ τον παρακϊτω ςύνδεςμο http://goo.gl/forms/eltOa5vRsh

24 Οκτωβρύου 2014
Τα αποτελϋςματα θα ανακοινωθούν ςτισ: 31 Οκτωβρύου 2014
Προθεςμύα Υποβολόσ Αύτηςησ:

Για τυχόν απορύεσ ό περαιτϋρω πληροφορύεσ, επικοινωνόςτε με την Μονϊδα
Παγκόςμιασ Εκπαύδευςησ μϋςω τηλεφώνου ςτο +357 22873820 ό μϋςω email ςτο
globaleducation@futureworldscenter.org.
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Πώσ να κϊνετε αύτηςη?
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