Learning from Community Stories

~

Young people’s crisis-response
behaviours and actions
The Story Project: Learning from Community Stories is
een EU-project dat wordt gefinancierd in het kader van de
jeugdeducatiesector van het Erasmus+-programma. Een
consortium van 6 organisaties uit 4 verschillende Europese
landen werkt samen om een model en een reeks creatieve
workshops te creëren rondom de verhalen van jongeren,
om hen te helpen veerkrachtiger te worden en
hun interculturele competenties en creatief
potentieel te vergroten. The Story Project
zet zich in om de stem van jongeren
centraal te stellen en hen in staat te
stellen deel uit te maken van de
oplossing en besluitvorming in de
nasleep van de Covid-19-crisis.

UITKOMSTEN
• STORYTELLERS’ LEAGUE: er word teen model-methodologie en een
reeks creatieve workshops ontwikkeld p basis van storytelling
gekoppeld aan de veerkracht van jongeren als reactie op Covid-19.
• STEM VAN JEUGDGEMEENSCHAPPEN: er wordt een reeks digitale
verhalen geproduceerd - korte films van de meest impactvolle
verhalen van jongeren, geïdentificeerd in de workshops van de
“Storytellers’ league”.

VERWACHTE RESULTATEN
VOOR JONGEREN:
• hun creatieve potentieel vergroten
• hun kennis, vaardigheden, capaciteiten en intercultureel begripvergroten
• hun capaciteit in sociaal activisme en crisisresponsgedrag vergroten
• hun sociale en interculturele competenties verbeteren
• hun mediageletterdheid en -vaardigheden verbeteren
VOOR JEUGDWERKERS / ONDERWIJS:
• inzicht krijgen in best methods voor het bereiken van jongeren
• hun competenties verbeteren voor het geven van innovatieve trainingen
gericht op het vergroten van gemeenschaps-capaciteiten onder jongeren
• methodologische begeleiding krijgen met betrekking tot de
ontwikkeling van de jeugdgemeenschap op het gebied van cultuur,
creativiteit en leiderschap
• hun competenties verbeteren in het gebruik van digitale storytelling
methoden
• authentieke en innovatieve middelen bieden voor creatief onderwijs en
persoonlijke en online participatie
VOOR ACTOREN IN DE CREATIEVE EN CULTURELE SECTOR:
• hun capaciteit vergroten om moeilijk bereikbare
jeugdgemeenschappen te bereiken
• verbindingen leggen met belanghebbenden op het gebied van
onderwijs, opleiding en jeugd
• een samenwerkingsmodel creeren om participatieve benaderingen en
capaciteiten voor innovatie van de sector te bevorderen
Het project loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie
geeft uitsluitend de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de daarin opgenomen
informatie kan worden gemaakt.

Ga voor meer informatie
over het project naar
www.thestoryproject.eu
of neem contact op met de
projectpartner in uw land:
DONA DARIA (NL) Coordinator
www.donadaria.nl
PRESSURE LINE (NL)
www.pressureline.nl
INTHECITY (NL)
www.inthecitystudio.com
UNISTRASI (IT)
www.unistrasi.it
SMASHING TIMES (IE)
www.smashingtimes.ie
FIFEDE (ES)
www.fifede.org

