
                                                                                   

 

ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ:  

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SINGLESTORY” 

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου, επτά εταίροι ξεκίνησαν το έργο «Συγκέντρωση ψηφιακών αφηγήσεων 

για ευαισθητοποίηση σχετικά με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των αφρικανικών εθνών 

- SingleStory». Με την ευκαιρία αυτή, οι εταίροι του έργου γνωρίστηκαν και οργάνωσαν την 

εργασία τους για τα επόμενα χρόνια. 

Οι εταίροι μοιράστηκαν την κατάσταση της αφρικανικής διασποράς στις χώρες τους. Στη 

Γαλλία, για παράδειγμα, μένει η μεγαλύτερη κοινότητα αφρικανικής διασποράς παγκοσμίως. 

Ο αντίκτυπος που είχαν όλα αυτά τα άτομα και οι ιστορίες τους στις χώρες υποδοχής τους είναι 

αναμφισβήτητος ... και αυτές οι ιστορίες δεν θα παραμείνουν αόρατες. 

«Αυτή η μοναδική ιστορία της Αφρικής προέρχεται τελικά, νομίζω, από τη δυτική λογοτεχνία. (…) Όταν 

απορρίπτουμε τη μοναδική ιστορία, όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει ποτέ ούτε μια ιστορία για κανένα 

μέρος, ξαναβρίσκουμε ένα είδος παραδείσου » (Chimamanda Adichie, 2013) 

Σχετικά με το SingleStory 

Ανεξάρτητα από το πόσο έχει εξαπλωθεί η αφρικανική διασπορά, λίγη ιστορία και λίγες ιστορίες 

περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές διδασκαλίες. Από μια ανασκόπηση των διαθέσιμων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και σχολικής εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες εταίρους, 

δεν καταφέραμε να βρούμε περιπτώσεις όπου διδάσκονται αφρικανικές ιστορίες. Υπάρχουν, 

αλλά δεν μαθαίνουμε γι 'αυτές. 

Οι συνεργάτες του έργου SingleStory στοχεύουν να συνεργαστούν με τοπικά μέλη της 

αφρικανικής διασποράς σε καθεμία από τις χώρες μας για τη συλλογή, καταγραφή και 

αρχειοθέτηση αυτών των ιστοριών. Αυτές οι ιστορίες θα καταγραφούν και θα προβληθούν σε 

μια διαδικτυακή πύλη προσβάσιμη σε όλους. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι συνεργάτες του SingleStory από τη Γαλλία, την Ιταλία, 

την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Γερμανία θα συνεργαστούν για 

την ανάπτυξη και την παροχή των ακόλουθων παραδοτέων: 

IO1 – Πρόγραμμα Ψηφιακής Αφήγησης 

IO2 – Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές 

IO3 – Ψηφιακό Αποθετήριο και MOOC SingleStory 

Το SingleStory είναι ένα διετές έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο πλαίσιο του KA2 - 

Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει τους Générations Solidaires Val-d'Oise 95 (FR), Speha Fresia 

SC (IT), Future in Perspective Limited (IE), Proportional Message - Associação (PT), 

IFESCOOP (ES), CARDET (CY) και Skills Elevation FHB (DE). 

Ιστοσελίδα: https://singlestoryproject.eu/ 

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/SingleStory-103357628606529 

https://singlestoryproject.eu/
https://www.facebook.com/SingleStory-103357628606529

