Σε συντομία…
Η εκπαίδευση στην «ενεργή πολιτότητα»
αποκτά ιδιαίλτερη σημασία στην ημερήσια
διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών της. Η μεγάλη απόσταση
μεταξύ μιας ολοένα και πιο πολύπλοκης πολιτικής και των
πολιτών οδηγεί τόσο το δεύτερο μέρος να αισθάνεται
δυσαρέσκεια και αποτροπή, όσο και στην ανάπτυξη
συμπεριφορών «λαϊκισμού» και στην άνοδο των ακροδεξιών
κομμάτων, που αναφέρονται σε υποτιθέμενες απλές λύσεις.
Μελέτες δείχνουν ότι η γνώση για το ρόλο και τις αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανησυχητικά χαμηλή. Τα ποσοστά
άγνοιας αυξάνονται ακόμη περισσότερο για τμήματα της
κοινωνίας των οποίων η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την
πληροφόρηση είναι περιορισμένη

για διάφορους λόγους, π.χ. εθνοτικές
μειονότητες,
πρόσφυγες
και
μετανάστες .

Learn more:

CivicAL
Διαστάσεις Ενεργούς Πολιτότητας
για την Κοινωνική Ένταξη

Αυτές και είναι οι κυρίως ομάδες
ενασχόλησης του έργου CivicAL, το
οποίο ασχολείται με την παροχή
εκπαίδευσης
στην
«ενεργό
πολιτότητα» σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ.

Διάρκεια: Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2020 (2 έτη)
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+
(KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις)
Η Κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους προερχόμενοι από
την Ισπανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία και
Ρουμανία από τον δημόσιο, εθελοντικό και ιδιωτικό τομέα.

Συντονιστής είναι το Ισπανικό Ίδρυμα Altius.

www.civical.eu

@civicalproject

Σχετικά με το Έργο CivicAL

Εταίροι του Έργου

Σκοπός:
Το Έργο "Διαστάσεις της ενεργούς πολιτότητας για την
κοινωνική
ένταξη"
(CivicAL)
αναφέρεται
στο
παρατηρούμενο κενό στην εκπαίδευση της ενεργούς
πολιτότητας για ενήλικες σε μειονεκτική θέση σε έξι
ευρωπαϊκές χώρες, αντανακλώντας τη σημασία της
εκπαίδευσης των ενηλίκων στην πολιτότητα στο πλαίσιο
ενός Ευρωπαϊκού πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.
Προσφέρει ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων για

την ανάπτυξη σεμιναρίων εκπαίδευσης στην εκπαίδευση σε
θέματα πολιτότητας για μειονεκτούντες ομάδες.

Altius Foundation (Spain)
www.fundacionaltius.org
(Coordinator)

UNESCO Chair in
Bioethics & Human
Rights (Italy)
www.unescobiochair.org

Σε ποιους απευθύνεται:
Στοχεύουμε σε ενήλικες με μεταναστευτικό προφίλ και / ή
σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, στις οποίες προσφέ-

University of Nicosia (Cyprus)
www.unic.ac.cy

ρεται συχνά γλωσσική και επαγγελματική κατάρτιση, αλλά
δεν διαθέτουν τις γνώσεις σχετικά με το ευρύ φάσμα
θεμάτων που σχετίζονται με την ΕΕ, από την ιδιότητα του
ενεργού πολίτη και τις δημοκρατικές αρχές έως τον
πολιτισμό και τις κοινές αξίες. Εστιάζουμε στην αύξηση της
κοινωνικής ένταξης, στην καλύτερη ένταξη της ερ-γασίας
και στη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών της ΕΕ.

European Information Centre
(Bulgaria)
www.europeinfocentre.bg

Τα παραδοτέα:


Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή για την " Εκπαίδευση σε θέματα
ενεργούς πολιτότητας για μειονεκτούντες ενηλίκους"
σε επτά γλώσσες της ΕΕ.



Berlin-Brandenburgische
Auslandsgesellschaft e.V. (Germany)
www.bbag-ev.de

Διαδραστικό παιχνίδι ιθαγένειας για την ΕΕ, διαθέσιμο
σε επτά γλώσσες της ΕΕ, σε έξι επίπεδα. Μέσω του
παιχνιδιού, ο παίκτης θα βρεθεί σε διαφορετικούς
ρόλους ενώ θα αποκτήσει δεξιότητες για αποτελεσματική συμμετοχή του σε θέματα πολιτότητας.

A.C.C.E.S. Oltenia (Romania)
www.accesoltenia.ro

