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Objectives
Σκοπός του BRIGHT@EU είναι η δημιουργία μιας 
διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας που θα 
εξυπηρετήσει:

• Στο να έχουν βασικές γνώσεις της Ευρωπαϊκής και 
εθνικής νομοθεσίας  (νομική παιδεία στην ΕΕ)

• Την υποστήριξη της απασχόλησης στο εξωτερικό

• Την αρωγή για την επέκταση μιας επιχείρησης στο 
εξωτερικό

BRIGHT@EU υποστηρίζει την κινητικότητα εντός 
Ε.Ε. για όσους δεν μπορούν να βρουν θέση εργασίας 
στη χώρα τους.

BRIGHT@EU θα παρέχει μια Ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική βάση με καινοτόμα μη ακαδημαϊκή. 
βασική νομική κατάρτιση.

Partners and Contacts

European University Cyprus
www.euc.ac.cy

FYG Consultores
www.fygconsultores.com 

Institute for Work and Technology 
of the Westphalian University
www.iat.eu

bit cz training, s.r.o.
www.bitcz.cz Get EU and national legal skills 

by interactive learning

www.bright-eu.eu



Συμπεράσματα
01 – BRIGHT@EU Βιβλιογραφία

02 – Ανάπτυξη εξειδικευμένων κειμένων

03 – BRIGHT@EU Διαδικτυακή πλατφόρμα

04 – E-book διαπολιτισμικές διαφορές στο πλαίσιο του νόμου

O βασικότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας 
διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για 
ενήλικους που θα περιέχει τις βασικές γνώσεις της 
Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας  (νομική παιδεία 
στην ΕΕ).

Θα συλλέξουμε μέθοδούς για την εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών και θα ανταλλάξουμε κάθε 
μεθοδολογική τεχνογνωσία μεταξύ των μελών της 
κοινοπραξίας, προκειμένου να δημιουργήσουμε 
έναν οδηγό εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Θα 
συμπεριλάβουμε επίσης διδακτικό υλικό για τη 
διαδικτυακή εκμάθηση. Με την ολοκλήρωση, όλοι 
οι εκπαιδευτικοί οδηγοί των εκπαιδευτών θα είναι 
διαθέσιμοι στα Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα και 
Ισπανικά.

Τarget Groups
Το Bright EU είναι χρήσιμο για όλους όσους 
θέλουν να μάθουν βασικές πληροφορίες για το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και για το εθνικό δίκαιο 
της Ισπανίας , Κύπρου, της Γερμανίας και τη 
Τσεχίας.

Ιδιώτες
• Νεαροί ενήλικες που πηγαίνουν στο εξωτερικό 

(μελέτη, εργασία, γάμος κτλ.)
• Νέοι επαγγελματίες που επεκτείνουν  τις 

δραστηριότητες τους στο εξωτερικό
• Πρόσφυγες
• Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί για την 

εκπαίδευση ενηλίκων

Ιδρύματα
• Ιδρύματα 
• MKO
• Εθνικά γραφεία απασχόλησης 
• Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τα πανεπιστήμια

Benefits/Impacts
BRIGHT@EU είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
που επικεντρώνεται στη νομική πληροφόρηση 
προς επιμόρφωση των πολιτών στην ΕΕ. Ο  κύριος 
σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα βασικό 
εκπαιδευτικό νομικό πρόγραμμα και ένα αξιόπιστο 
σύστημα επιβεβαίωσης για την νομική παιδεία στην 
Ευρώπη, επιτρέποντας στους πολίτες την πρόσβαση 
σε βασικές νομικές γνώσεις.

BRIGHT@EU θα παρέχει στους χρήστες πρακτικές 
νομικές γνώσεις ώστε να έχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να μπορούν να μετεγκατασταθούν 
στο εξωτερικό. 

Θα επιτρέψει σε μελλοντικούς συμμετέχοντες:
• Να αναπτύξουν  μια καινοτόμα online πλατφόρμα 

η οποία θα επικεντρώνεται σε νομικές γνώσεις για 
ενήλικες

• Να αναπτύξουν πρόγραμμα κατάρτισης για 
εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς

• Να αναπτύξουν ηλεκτρονικό βιβλίο με 
διαπολιτισμικές ικανότητες

• Να επαληθεύσουν ολόκληρη την εκπαιδευτική 
πλατφόρμα για 20 συμμετέχοντες

• Να διαδώσουν όλα τα αποτελέσματα σε 
ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους.

Θα υπάρξει σημαντικό αντίκτυπο στα άτομα/ 
ιδρύματα που θα εμπλακούν άμεσα στο BRIGHT@EU.


