Oproep voor educatieve, artistieke en
creatieve projecten
Educatief te werk gaan in diversiteit, de sociale
cohesie in de buurt versterken
Kandidatuur kan ingediend worden tot 8 februari 2021!
Het Spaanse netwerk van de Anna Lindh Stichting organiseert, in samenwerking met
de Marokkaanse en Belgische netwerken, de actie “Educatief te werk gaan in
diversiteit, de sociale cohesie in de buurt versterken”.
Van februari tot juli 2021 worden 9 educatieve, artistieke en creatieve
projecten (3 per land) op pootjes gezet.
Aan de hand van educatieve en artistieke workshops voor jongeren van 14 tot 16
jaar willen we het begrip en de kijk op culturele diversiteit en haar potentieel
bevorderen. Deze workshops hebben als doel de sociale, burgerlijke en interculturele
kennis en vaardigheden van jongeren te versterken. Naast jongeren gaat het hier ook
om opvoeders, trainers en animatoren.

Maakt jouw organisatie deel uit van de Anna Lindh Stichting? Werkt u met jongeren of in
onderwijscentra? Met artistieke en creatieve middelen?
Neem deel aan deze internationale oproep in samenwerking met twee andere
entiteiten van het netwerk en stel een project voor uitgaande van pedagogisch
artistieke workshops omtrent DIVERSITEIT, GELIJKHEID en GEDEELDE !
Het ingediende project moet door minstens drie entiteiten van het netwerk gezamenlijk worden
ontwikkeld.

IN HET KADER VAN DIT PROJECT WORDT ZOWEL DE
DEELNAME ALS DE ORGANISATIE VAN VERSCHILLENDE
ACTIVCITEITEN VERWACHT.

Educatieve workshops:
24 uren voor 20
jongeren van 14 tot 16
jaar + 12 uren die
besteed zijn aan de
vorming van 8
volwassenen
(opvoeders/animatore
n) van februari tot mei
2021.

Van het begin tot het
einde van het project
gaan we uit van
voortdurende
uitwisseling van
methodologieën en de
goede
praktijken met
entiteiten van zowel
de Spaanse, Belgische
en Marokkaanse
netwerken.

Eén internationale
vergadering in Safi
(Marokko) die zal
plaatsvinden in juni
2021 om de 9
educatieve, artistieke
workshops en de
behaalde resultaten te
evalueren.

Bijdrage aan de
ontwikkeling van een
digitaal pedagogisch
dossier die een
verzameling vormt van
de geleerde lessen
uit deze 9 artistieke
workshops en van de
methodologie van deze
actie.

De collectie van video’s
waar deelnemers van
de
workshops getuigen.

Contact
Als u vragen heeft omtrent deze oproep en/of het aanmeldingsformulier, kan je altijd een
mailtje sturen naar lucie@lesnouveauxdisparus.com of bellen naar +32 2 219 11 98

Welke vereisten voor het indienen van een kandidatuur?
• De voorgestelde projecten voor de workshops moeten uitgaan van een educatieve
en artistieke focus waarbij het gaat om toegepaste kunsten zoals: theater, schrijven
muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunst,...
• Elk pedagogisch project zowel een artistiek als creatieve productie als resultaat
opleveren. De resultaten van de 9 educatieve projecten zullen ook worden
gepresenteerd als eindresultaat.
• Het project moet de instemming hebben van een onderwijsinstelling, school,
universiteit of een beroepsschool of -centrum dat niet-formeel onderwijs voor
jongeren bevordert (vrijetijdscentra, sociale centra, sportclubs, culturele instellingen,
onder andere) van het land in kwestie als van het land waar de workshops zullen
worden gehouden.
• Opvoeders en jongeren die aan de workshops zullen deelnemen zullen worde
geselecteerd door de directie van de centra en de begeleiders van de artistieke
workshops, dit met respect voor het genderevenwicht, en gelijkheid van kansen.
• De workshops beginnen in maart 2021 en eindigen uiterlijk in mei 2021.

Selectiecriteria (niet uitputtend)
De kandidaturen worden beoordeeld met belangstelling voor de volgende criteria:
•Pedagogisch belang van het project in termen van “het interculturele”.
•Multidisciplinaire aanpak (hoe beide domeinen zowel artistiek als eucatief
geintegreerd zijn in het project + innovatie hiervan)
•Betrokkenheid van onderwijscentra met dit voorstel
•N° van de leden van het netwerk die actief deelnemen aan de uitvoering van de
geplande acties
•Duurzaamheid van de impact van het onderwijsproject
•Creativiteit en ambulante mogelijkheden van de voorgestelde eindproductie
•Culturele diversiteit in de voorgestelde centras
•Territoriale diversiteit onder de 3 projecten

Wie kan een voorstel indienen?
Een groep/vereniging van ten minste drie culturele/associatieve entiteiten die lid zijn
van het netwerk van de “Anna Lindh Stichting”. Zij stemmen overeen en brengen
gezamenlijk een project voorstel uit. Elke entiteit zal een vaste rol spelen in de
organisatie en ontwikkeling van deze workshops. Eén van hen zal de contactpersoon
zijn voor wat de hele organisatie van het project betreft.

Algemene instructies voor het indienen van een kandidatuur
Om een aanvraag voor deze oproep in te dienen, zijn de volgende documenten
vereist:
• Kandidatuur met het aanvraagformulier voor hetzelfde project door minstens 3
entiteiten en een project werkplan* waarin de acties gedetailleerd worden
beschreven die zullen plaatsvinden tijdens de te organiseren 24u voor jongeren en
12u voor volwassenen.
• Een schriftelijk akkoord van een centra (zie pag 3, 3e vereiste) waarin duidelijk
wordt dat zij instaan voor het aanbieden van nodige ruimte en het laten doorgaan
van deze workshops en voldoende middelen bieden om de realisatie van deze
workshops te vergemakkelijken
*Dit werkplan zal rekening moeten houden met eventuele veranderingen of aangepaste
maatregelen als gevolg van Covid-19

Termijn voor de ontvangst van de aanvragen
De aanvragen/kandidaturen worden per mail gestuurd en zijn enkel geldig mits alle
vereiste documenten. De deadline is 8 februari 2021 via mail naar
lucie@lesnouveauxdisparus.com

