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Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De 
verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de 
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informatie die erin is vervat.
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OVER BRIGHTS
BRIGHTS wil wereldburgerschapseducatie in formele en niet-formele educatiesettings 
promoten. 

Wat is wereldburgerschapseducatie?

WBE is een praktijk waarin dringende globale onderwerpen worden aangekaart, 
zoals complexe internationale sociale en politieke situaties, globalisering, migratie en 
multiculturaliteit, klimaatverandering, …

In verschillende landen worden in het onderwijs en binnen andere educatiesettings 
rond deze thema’s gewerkt en worden praktijken uitgewerkt via verschillende 
invalshoeken.

HOE?
We trainen onderwijzers, opvoeders en trainers rond de methodologie van  
digital storytelling binnen wereldburgerschapseducatie. 

We zullen ook beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld informeren over 
het belang en de inhoud van wereldburgerschapseducatie.

WAAROM? 
We streven ernaar jongeren reële 
opportuniteiten te geven om op 
te komen tegen discriminatie, om 
culturele diversiteit te waarderen, en 
een actieve wereldburger te worden.    

VOOR WIE? 
 • Educatoren uit de formele en non-

formele educatie die met jongeren 
werken; middelbare school 
leerkrachten, jeugdwerkers, 
trainers, enz.

 • Jongeren (13-19 jaar)

 • Organisaties die leermogelijkheden 
bieden voor kwetsbare jongeren

 • Beleidsmakers in de educatie 
en stakeholders.

NEEM DEEL AAN ONZE 
GLOBALE GEMEENSCHAP ROND 
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE!
Deze gemeenschap is een open werkgroep voor 
iedereen die zich wil inzetten voor de potentiële 
adoptie van WBE als inclusieve educationele 
methodologie in verschillende contexten en op 
verschillende niveau’s , via digitale tools. 

Neem deel en volg ons hier: 

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

BRIGHTS is een EU-gefinancierd project dat doorgaat in België, Kroatië, 
Griekenland en Italië en duurt twee jaar (2017-2018).

RESULTATEN
 • Een reeks goede praktijken rond wereldburgerschapseducatie

 • Een blended (gemengde) training voor educatoren  
(een  MOOC en fysieke workshops) over het gebruik  
van digital storytelling binnen WBE. 

 • Digital stories gemaakt door jongeren over WBE onderwerpen, zoals 
mensenrechten, vrede en democratie, interculturele dialoog, actief 
wereldburgerschapseducatie, enz. 

 • Een Europese gemeenschap rond WBE op het Unite-IT platform.

 • Een informatiekit over WBE voor beleidsmakers.

 • Beleidsaanbevelingen rond WBE, gebaseerd op resultaten van het project in 
België, Kroatië, Griekenland en Italië.  

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

