
 
  
Μπορούμε να δράσουμε τοπικά και να επηρεάσουμε παγκόσμια; Μπορούμε να μιλάμε 
παγκόσμια και να εννοούμε τοπικά; Αυτό ήταν το ερώτημα και ο κύριος στόχος του 
προγράμματος: Youth of the World: the transformative power of global education κατά την 
διάρκεια των training sessions στη Σόφια. 
  
Η παγκόσμια εκπαίδευση δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση για τα βασικά ζητήματα όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή για ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά και στην προσωπική συμπεριφορά 
που αναπτύσσεται μέρα με την μέρα, γνωρίζοντας διαρκώς τι συμβαίνει γύρω μας και τι 
αντίκτυπο προκαλούμε συνολικά με τις μικρές μας πράξεις. 
  
Από τις 17 έως τις 21 Μάιου του 2018, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια 
της Βουλγαρίας «Youth of the World: the transformative power of global education» με στόχο 
την κατάρτιση προσωπικού των εταίρων οργανισμών, συμμετείχαν 6 χώρες, η Ιταλία, η 
Κύπρος, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα. 
  
Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχαν 24 σύμβουλοι νέων (youth workers), εκπαιδευτές και 
προσωπικό από οργανώσεις νεολαίας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ιταλία, την 
Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα. 
  
Ο στόχος του προγράμματος ήταν να διαδώσει την παγκόσμια εκπαίδευση σε μέλη 
διαφόρων οργανισμών που συμμετείχαν και τους ενδιαφερόμενους τους, καθώς και να 
πειραματιστεί με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος 
«Youth of the World». 
  
Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάρτισης οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στο θέμα του 
ορισμού της παγκόσμιας εκπαίδευσης όσον αφορά το τομέα της νεολαίας και κάποιες 
συγκεκριμένες τεχνικές για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και την διερεύνηση της έννοιας 
της αλληλεξάρτησης μεταξύ των φαινομένων, έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
παγκόσμιας εκπαίδευσης.  
  
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν τα βήματα που έγιναν για την οργάνωση 
δραστηριοτήτων με νέους ανθρώπους, παράλληλα με αυτά που παρείχε το πρόγραμμα, 
ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προσαρμοστούν στο προτεινόμενο υλικό και τις 
ανάγκες των ενδιαφερομένων τους. 



Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάρτισης, οι σύμβουλοι νέων από τους 
εταίρους οργανισμούς του προγράμματος συμμετείχαν σε δραστηριότητες με βασικό στόχο 
να προωθήσουν και να δοκιμάσουν μια προκαταρκτική εκδοχή των εργαλείων που 
αποτέλεσε και ένα από τα κύρια αποτελέσματα του συνολικού έργου. Το  «Youth of the 
World» είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη χρήση μεθόδων μη-τυπικής μάθησης για την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμβούλων νέων και εκείνων που δουλεύουν με νέους με 
διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. 

Αυτή η φάση ήταν πολύ σημαντική καθώς επέτρεψε στους συμμετέχοντες να συλλέξουν όλα 
τα χρήσιμα στοιχεία για να κάνουν το σύνολο των εργαλείων του προγράμματος πιο 
αποτελεσματικό, όπως για παράδειγμα: 

-περισσότερες ενδιαφέρουσες γραφικές λύσεις 

-περισσότερα οπτικά στοιχεία 

-αναφορά πιθανών εναλλακτικών 

-να εισάγουν προτάσεις ή μεθοδολογικές λεπτομέρειες 

Το σχέδιο κατάρτισης αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντικό για την σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των εταίρων και των μελών τους. Μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα της επαλήθευσης και 
βελτίωσης της απόδοσης κάποιων δραστηριοτήτων, μία σημαντική προϋπόθεση για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος. 

Ο στόχος του προγράμματος ήταν να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών πάνω στη χρήση 
της παγκόσμιας εκπαίδευσης και των παγκόσμιων προοπτικών συμπεριλαμβάνοντας νέους 
ανθρώπους, νέους οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο θέμα και ώθηση της δημιουργίας νέων στρατηγικών 
στον τομέα της νέας παγκόσμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους του προγράμματος και 
της Ευρώπης γενικότερα. Τα λέμε στο επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινητικότητας το 
Νοέμβριο[1]. 

Μερικές φωτογραφίες της μετασχηματιστικής δύναμης της παγκόσμιας εκπαίδευσης που πρέπει 
να επισημανθούν-κατά τη διάρκεια της εκπληκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού στη Σόφια. 
Ήταν μία πραγματικά δημιουργική και ενημερωτική μέρα. Πάμε παγκόσμια εκπαίδευση!! 
https://www.youtube.com/watch?v=THzgARM8IUk&feature=share 
 
 

 
https://www.facebook.com/icdetv/videos/2134113973282974/?hc_ref=ARSNnMOddYlH8Hg
EKA0g3Vk5eB1G2SEMZwg022AP1iJTGwW8BeJ7f515D4xVFQPK_n0&fref=gs&dti=214819
352436530&hc_location=group 
  
https://www.facebook.com/icdetv/videos/2118034628224242/?hc_ref=ARTQ1o7Zvh2cNAAL
dusxmgzxlMpSHisKLt45YyuuSpGvTO7GBKa2ylETEM2mUga_LpU&fref=gs&dti=214819352
436530&hc_location=group 
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