UITNODIGING WORKSHOP

Ga aan de slag met digital storytelling binnen wereldburgerschapseducatie
Ontdek de BRIGHTS methodologie
Wereldburgerschapseducatie
boosten via digital storytelling

11 september 2017 van 9:30 tot 16u
Facilitatoren: Veronique De Leener, Directrice Maks vzw
en Joëlle Verriest, stafmedewerkster Maks vzw

Op het programma

Digital storytelling is een methode
waarin jongeren en volwassenen
via eenvoudige digitale tools een
stem krijgen. Ze drukken zich
uit over diverse thema’s zoals
migratie, klimaat, terrorisme,
racisme en identiteit. Digital
Storytelling doet mensen over een
aspect van hun leven reflecteren,
met een concreet resultaat als
einddoel: een zelfgemaakte video
van 1 à 3 minuten. Je kan deze
techniek gebruiken met jongeren,
met laaggeschoolde doelgroepen,
in het volwassenenwerk of in het
kader van een campagne.

Br ghts

Boosting Global Citizenship
Education using digital storytelling

•• 09:00 - 09:30: Onthaal

•• 12:30 - 13:15: lunch

•• 09:30 - 10:15:

•• 13:15 - 16:00:

Het gebruik van storytelling
en digitale tools binnen
wereldburgerschapseducatie:
uitwisseling van good practices

•• 10:15- 11:15:

Wat is digital storytelling?

•• 11:15 - 11:30: Pauze
•• 11:30 - 12:30:

Wat is BRIGHTS?
Een Europees train-the-trainer
rond het gebruik van
digital storytelling binnen
wereldburgerschapseducatie
voor jongeren van 12 tot 18
jaar, om globale thema’s zoals
migratie, identiteit, duurzame
ontwikkeling, klimaat, kritisch
denken, mediawijsheid aan te
kaarten.
Mede gefinancierd door het
programma Erasmus+
van de Europese Unie

Ga zelf aan de slag:
Maak een korte
digital story over een
persoonlijk thema
aan de hand van een
IPAD (Voorkennis van
digitale vaardigheden
of videomontage is niet
nodig)

Waar

Praktische
info
Meer info bij

joelle@maksvzw.org
of 02 555 09 93
maksvzw.org/projects/digital-storytelling
Inschrijvingen voor 1 september:
Voor de leden van de NGO-federatie:
via de kalender op de ledenpagina van
NGO-federatie
Voor de anderen: e-mail naar
joelle@maksvzw.org
Let op, het aantal plaatsen is beperkt.

Vlasfabriekstraat 11,
1060 Brussel
We vragen een bijdrage van 10€ pp voor koffie,
thee en een lichte lunch (ter plaatse te betalen)
Indien u over een eigen Ipad beschikt, gelieve deze mee te
nemen, en installeer op voorhand IMovie.We zetten IPads
ter beschikking voor zij die geen Ipad mee hebben.
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