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Σε ένα πρόγραμμα τόσο ευρύ και πολυποίκιλο, όπως το +/Τομέας Νεολαία, είναι ιδιαίτερα Erasmus
ευχάριστο να μπαίνει κανείς στη διαδικασία να εντοπίσει τα υποδειγματικά προγράμματα που 
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας μέσα τον τελευταίο χρόνο!

Καθίστε αναπαυτικά λοιπόν και απολαύστε μερικές από τις λεγόμενες καλές πρακτικές ή “ ” 
“ ”επιτυχημένες ιστορίες  που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας. Μικρά, εντυπωσιακά διαμάντια που 
σας κλείνουν έξυπνα το μάτι και περιμένουν να τα ανακαλύψετε!

Τα προγράμματα που θα ξεδιπλωθούν στις οθόνες σας εντυπωσιάζουν με την ευρηματικότητά τους 
και την ιδιαίτερη ευκολία τους να πετυχαίνουν το στόχο τους, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των 
νέων και τη δημιουργικότητα, με χρήση μεθόδων μη τυπικής μάθησης.

Συνεργασίες που εμπνέουν, προγράμματα που προωθούν τη συνεργασία, που ενισχύουν την 
ιδιότητα του ενεργού πολίτη, νέοι με μοναδική ορμή, ιδέες που βάζουν τον πήχη ψηλά! Αυτό είναι το 
πρόγραμμα + / Νεολαία!Erasmus

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το +/Νεολαία, σας προσκαλεί να χαθείτε  μέσα στις Erasmus “ ”
σελίδες του  και να εμπνευστείτε! Για περισσότερα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας booklet
βασισμένα σε δράσεις με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και με αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, 
με και για ακόμα περισσότερους νέους της Ελλάδας και της Ευρώπης!

Σας ευχαριστούμε,
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PREVENTION, ADDICTIONS AND THERAPY – P.A.TH.

www.preventionaddictionsandtherapy.wordpress.com  

www.facebook.com/PATH-Project-685806411588198 
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Πώς οραματιζόμαστε μια βιώσιμη κοινότητα; Από τι αποτελείται και τι εφόδια χρειαζόμαστε για να την δημιουργήσουμε; Ποιες ικανότητες και 
δεξιότητες μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα από την βιωματική μάθηση και την μη-τυπική εκπαίδευση για την αειφορία, καθώς και μέσα από την 
συλλογική διαβίωση σε ένα κοινοτικό εγχείρημα αυτάρκειας και μετάβασης; Πώς μαθαίνουμε μέσα από την διαπολιτισμικότητα, τον σεβασμό 
στο διαφορετικό, την ανταλλαγή και το μοίρασμα; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με την υλοποίηση του 
δεκαήμερου διεθνούς σεμιναρίου SUSTRARES (Sustainability, Transition & Resilience) για εκπαιδευτές και άτομα που ασχολούνται με τη 
νεολαία, που πραγματοποιήθηκε στις 10-19 Σεπτεμβρίου 2016 στην Βλαχιά Ευβοίας. Το σεμινάριο φιλοξένησε 36 άτομα (εκπαιδευτές, 
ακτιβιστές, ερευνητές) από τις Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και Κροατία και περισσότερους από 10 εκπαιδευτές από ενεργά 
εγχειρήματα, ομάδες και συλλογικότητες όπως οι Ηλιόσποροι, Σταγόνες, Νέα Γουινέα,    , Περιβόλι της Κορίνθου,  Urban Flat in Transition We
deliver taste Place Identity Sustainable Energy Youth Network ,   και το    . 

SUSTAINABILITY, TRANSITION AND RESILIENCE 

Να παράσχει στους συμμετέχοντες γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους, για να αναπτύξουν 
ικανότητες που δεν καλύπτονται από την τυπική (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) 
εκπαίδευση. Απώτερος στόχος ήταν η προσωπική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων για 
να μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους, ώστε να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές στις περιοχές που αναπτύσσουν δράσεις. Η ενίσχυσή τους με 
πρακτικές δεξιότητες για την αγορά εργασίας, αλλά και για να καλύψουν ένα σημαντικό 
μέρος από τις καθημερινές τους ανάγκες για στέγαση, τροφή, ενέργεια, υγεία, κλπ. .

Το SUSTRARES είχε σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές, και αυτό ήταν προφανές από τις 
συνεδρίες αξιολόγησης, καθώς και από τις αποχαιρετιστήριες στιγμές. Δημιουργήθηκαν φιλίες και δεσμοί, ενισχύθηκαν δίκτυα, 
οργανώθηκαν προγράμματα συνεργασίας. Οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας κατάφεραν να αναπτύξουν δεξιότητες και 
ικανότητες γύρω από την διαπολιτισμική κατάρτιση για τη βιωσιμότητα: διαχείριση δυναμικών ομάδας, ομαδική εργασία, συντονισμός, 
αυτογνωσία, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, οραματισμός και συμμετοχικός προγραμματισμός, διαχείριση έργων και μέθοδοι 
επίλυσης συγκρούσεων. μέθοδοι μη-τυπικής και βιωματικής εκπαίδευσης, καθώς και συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιελάμβανε ομιλίες και παρουσιάσεις, διαδραστικά 
εργαστήρια και βιωματικές ασκήσεις, κατασκευαστικά εργαστήρια και επίδειξη 
διαφορετικών μεθόδων μη-τυπικής εκπαίδευσης γύρω από μια ποικιλία θεμάτων που 
συνθέτουν το τρίπτυχο Βιωσιμότητα, Μετάβαση και Ανθεκτικότητα και 
επικεντρώθηκαν στην οικιακή αυτάρκεια και την οικολογία. Οι συμμετέχοντες 
συμμετείχαν επίσης σε εξωστρεφείς δραστηριότητες μέσα στην φύση (εκδρομές, 
καθαρισμός παραλίας, πεζοπορία), καθώς και σε διαπολιτισμικές βραδιές όπου 
παρουσίαζε η κάθε ομάδα την γαστρονομική κουλτούρα της χώρας της και στοιχεία 
του πολιτισμού της. Οι θεματικές που εκπαιδεύτηκαν οι συμμετέχοντες ήταν η 
ενεργειακή αυτονομία από ανανεώσιμες πηγές, η αγρο-οικολογία, η διατροφική 
αυτάρκεια, η φυσική δόμηση, η αυτοδιαχείριση της υγείας με φυσικά μέσα, η 
διαχείριση οργανικών αποβλήτων, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων και ο κοινοτικός 
οραματισμός,οι μέθοδοι μη-τυπικής και βιωματικής εκπαίδευσης, καθώς και η 
συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.
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Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα  και μπορείτε να τα κατεβάσετε https://co-munity.net/sustrares
στους παρακάτω συνδέσμους:   [ , , , , , , . Video StoriesTraining Report Video of Activities Poster Follow up leaflet Miguel Myrto Petar
Victoria Ugne Gualter Photo Slideshow, , ],   

www.iliosporoi.net

https://www.dropbox.com/s/znob0vb313y7czm/SUSTRARES%20TRAINING%20REPORT.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=-oVE5pQd7iQ&feature=youtu.be
http://iliosporoi.net/images/gallery/SUSTRARES%20POSTER.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=53jypnWnG1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9gy6v6E_je0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wjNGy_Bp6fI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tz17lXuju_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcB86nwgPeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wpR8gaUiP4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dxu0scGUs44&feature=youtu.be


Π ΛΗ/ΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΡΑ/ΕΣ ΥΛΟΠ ΗΣΗΣ:O Ω ΟΙ Αθήνα και Μυτιλήνη, ΕλλάδαΠ ΛΗ/ΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΡΑ/ΕΣ ΥΛΟΠ ΗΣΗΣ:O Ω ΟΙ Αθήνα και Μυτιλήνη, Ελλάδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αφροδίτη ΚωφοπούλουΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αφροδίτη Κωφοπούλου

ΦΟΡΕΑΣ: Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - ΚΕΑΝΦΟΡΕΑΣ: Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - ΚΕΑΝ

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας & ανταλλαγή νέων (ΒΔ1)ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας & ανταλλαγή νέων (ΒΔ1)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2017ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2017
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Το ΚΕΑΝ στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι στους πρόσφυγες και στην εξάλειψη των διακρίσεων,
προκαταλήψεων, στερεοτύπων και της ξενοφοβίας, δημιούργησε και υλοποίησε με επιτυχία το έργο «LAUGH - Learn Accept Unite to
Growyour Horizons».
Το διμερές έργο «LAUGH» αποτελείτο από 2 αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες, ένα επταήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που
υλοποιήθηκε στην πόλη της Αθήνας τον Μάρτιο του 2017 και μία επταήμερη Ανταλλαγή Νέων που έλαβε χώρα στην Μυτιλήνη τον
Ιούνιο του ίδιου έτους.
Το έργο έφερε σε επαφή συνολικά 27 συμμετέχοντες από 4 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία και Ισπανία) και συγκεκριμένα
νέους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υποδοχής και ένταξης μεταναστών και προσφύγων και της εκπαίδευσης.

Το ΚΕΑΝ στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι στους πρόσφυγες και στην εξάλειψη των διακρίσεων,
προκαταλήψεων, στερεοτύπων και της ξενοφοβίας, δημιούργησε και υλοποίησε με επιτυχία το έργο «LAUGH - Learn Accept Unite to
Growyour Horizons».
Το διμερές έργο «LAUGH» αποτελείτο από 2 αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες, ένα επταήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που
υλοποιήθηκε στην πόλη της Αθήνας τον Μάρτιο του 2017 και μία επταήμερη Ανταλλαγή Νέων που έλαβε χώρα στην Μυτιλήνη τον
Ιούνιο του ίδιου έτους.
Το έργο έφερε σε επαφή συνολικά 27 συμμετέχοντες από 4 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία και Ισπανία) και συγκεκριμένα
νέους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υποδοχής και ένταξης μεταναστών και προσφύγων και της εκπαίδευσης.

LAUGH-Learn Accept Unite to Grow your Horizons

Το έργο είχε ως στόχο να διαδώσει και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και να συμβάλλει
στην εξάλειψη των διακρίσεων, προκαταλήψεων, στερεοτύπων και της ξενοφοβίας,
στην καλλιέργεια του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην προώθηση του σεβασμού για
την κοινωνική και πολιτιστική ποικιλομορφία, στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη και της διαπολιτισμικής και κοινωνικής ενεργού συμμετοχής και τέλος στην
ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας μεταξύ των λαών.

Οι συμμετέχοντες αύξησαν τις γνώσεις τους σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της μετανάστευσης και τις πολιτικές Πρώτης Υποδοχής,
Ασύλου και Διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, διερεύνησαν τους λόγους που προωθούν συγκρούσεις και
δημιουργούν στερεότυπα, αλλά και τους τρόπους εξάλειψής τους και τέλος δημιούργησαν εργαλεία - μία βάση ώστε να
ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινή γνώμη – μία ανοιχτή Έκθεση Φωτογραφίας και μία Καμπάνια Ευαισθητοποίησης κατά του
ρατσισμού.

Για την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου συνεργάστηκαν οι συμμετέχοντες και οι οργανισμοί και χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Διαδίκτυο, Δελτία Τύπου, φωτογραφικό υλικό και συναντήσεις με
ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς. Δύο πολύ σημαντικές δραστηριότητες που συνέβαλαν στην ευρύτερη διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου υπήρξαν η «Καμπάνια Ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού» και η ανοιχτή «Έκθεση Φωτογραφίας»
που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Οι δραστηριότητες του έργου βασίστηκαν στις αρχές και μεθόδους της μη-τυπικής
εκπαίδευσης και της μη-τυπικής μάθησης, περιελάμβαναν τόσο θεωρία, όσο και
πράξη και καλούσαν τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος και ενεργό ρόλο σε
ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών, συμμετοχικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων
γύρωαπόθέματα μετανάστευσης και ένταξης.

Οι δραστηριότητες του έργου βασίστηκαν στις αρχές και μεθόδους της μη-τυπικής
εκπαίδευσης και της μη-τυπικής μάθησης, περιελάμβαναν τόσο θεωρία, όσο και
πράξη και καλούσαν τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος και ενεργό ρόλο σε
ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών, συμμετοχικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων
γύρωαπόθέματα μετανάστευσης και ένταξης.
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https://www.facebook.com/groups/1864439970463048/ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
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Το σχέδιο χρησιμοποίησε το Παιχνίδι Ρόλων ως βασικό εργαλείο μάθησης. 60 άτομα από 3 χώρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, 
όπου χωρισμένοι σε ομάδες συνεργάστηκαν υπό την επίβλεψη συντονιστών (περίπου 10 από τα 60 άτομα). Αρχικά, 
δημιουργήθηκε ένα εικονικό μυθολογικό περιβάλλον, αντίστοιχο με αυτά των ταινιών / βιβλίων επικής φαντασίας. Αφού 
δημιουργήθηκε το εικονικό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες ανέλαβαν το ρόλο συγκεκριμένων χαρακτήρων που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον αυτό και αντιμετώπισαν συνεργατικά δοκιμασίες που είχαν ετοιμάσει οι συντονιστές. 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μέσω Μυθολογίας και Παιχνιδιών Ρόλων

Μεταξύ των στόχων του προγράμματος ήταν η κατανόηση των Ευρωπαϊκών κοινών αξιών, η ανάπτυξη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας στους συμμετέχοντες και η δημιουργία ενός πυρήνα νέων ανθρώπων που θα δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας 
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, εξασκήθηκαν οι κοινωνικές, επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες όλων των 
συμμετεχόντων και μεταδόθηκαν γνώσεις μυθολογίας αρκετών χωρών με κυριότερη την ελληνική. Δευτερεύων στόχος του σχεδίου 
ήταν η βελτίωση της διδακτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε (παιχνίδια ρόλων) που χρησιμοποιεί η   κατά κόρον σε Pandora Society
διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά στις επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 
αρκετοί νέοι με δυσχέρεια στην κοινωνικοποίηση και μαθησιακές δυσκολίες. Οι   έφυγαν εντυπωσιασμένοι από την team leaders
πρόοδό τους στη διάρκεια της ανταλλαγής. Πολλά από τα παιδιά συμμετέχουν ακόμα ενεργά στην κοινότητα που δημιουργήθηκε από 
το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα συνετέλεσε επίσης καθοριστικά στην καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου από ομάδες νέων που 
δραστηριοποιούνται γύρω από τα παιχνίδια ρόλων και αναλαμβάνουν συνεργατικά δράσεις. Τέλος, τα ηγετικά μέλη όλων των 
εταίρων είχαν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον αποκτώντας επαφές και εξασκώντας δεξιότητες. Έτσι, 
έχουν τη δυνατότητα να δώσουν και διεθνή διάσταση σε άλλες μελλοντικές δράσεις τους.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου πολλαπλασιάστηκαν κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων κάθε εταίρου. Παράλληλα, ξεκίνησε 
διαδικτυακά η διενέργεια συνεδριών με παρόμοια δομή με αυτές που έγιναν στη διάρκεια της ανταλλαγής, γεγονός που επέτρεψε την 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων και σε άτομα που δε συμπεριελήφθησαν στους συμμετέχοντες λόγω περιορισμού στον αριθμό. Οι 
διαδικτυακές συνεδρίες διεύρυναν τη βάση της κοινότητας που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα. Τέλος, οι εταίροι από τη Μ. 
Βρετανία διέδωσαν τα αποτελέσματα του σχεδίου μέσω του δικτύου πανεπιστημιακών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται γύρω από 
τα παιχνίδια ρόλων στο οποίο εντάσσονται.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε σε 3 φάσεις: στην προπαρασκευαστική φάση, 
διευθετήθηκαν όλα τα πρακτικά ζητήματα (αγορά εισιτηρίων πτήσεων, 
διαμονή κ.λπ.), έγινε έρευνα σε διάφορες εθνικές μυθολογίες με κυριότερη 
την Ελληνική και ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 
διεξαχθεί η εκδήλωση ομαλά, χωρίς εκπλήξεις και με τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Η δεύτερη φάση περιέλαβε την πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης, ενώ στην τρίτη φάση (μετά το τέλος της ανταλλαγής) η 
συντονιστική ομάδα ήρθε σε επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την 
καταγραφή των εντυπώσεών τους και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε τοπικό 
επίπεδο, ώστε να διευρυνθεί η νέα κοινότητα και να πολλαπλασιαστούν τα 
οφέλη της εκδήλωσης.
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Η Άτυπη Ομάδα Νέων , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος +, διοργάνωσε πρόγραμμαSHARP MINDS Erasmus
κινητικότητας ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας, ΚΑ1, στην Αθήνα από τις 22 – 29 Οκτωβρίου 2016, με
τίτλο " ". Πρόκειται για πολυμερή δράση στην οποία συμμετείχαν φορείς από τις χώρες, Ελλάδα, Βέλγιο,Lost myself on Internet
Ολλανδία, Σλοβακία, Τσεχία, , Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Τουρκία. Κάθε ομάδα έλαβε μέρος με 5FYROM
συμμετέχοντες με ηλικία από 18 - 45 ετών.

Η Άτυπη Ομάδα Νέων , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος +, διοργάνωσε πρόγραμμαSHARP MINDS Erasmus
κινητικότητας ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας, ΚΑ1, στην Αθήνα από τις 22 – 29 Οκτωβρίου 2016, με
τίτλο " ". Πρόκειται για πολυμερή δράση στην οποία συμμετείχαν φορείς από τις χώρες, Ελλάδα, Βέλγιο,Lost myself on Internet
Ολλανδία, Σλοβακία, Τσεχία, , Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Τουρκία. Κάθε ομάδα έλαβε μέρος με 5FYROM
συμμετέχοντες με ηλικία από 18 - 45 ετών.

Η σύναψη νέων και ενδυνάμωση παλαιότερων συνεργασιών με αξιόλογους φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
Η ευρεία και υπεύθυνη ενημέρωση νέων, γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα του Διαδικτυακού Εθισμού και των
παρελκόμενων ψυχολογικών διαταραχών.
Η ενημέρωση νέων, γονέων και εκπαιδευτικών για διάκριση και αναγνώριση της καλής και της κακής χρήσης του Διαδικτύου.
Η δημιουργία ενός άτυπου παρατηρητηρίου σχετικά με το θέμα σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Η εκπαίδευση νέων, καθώς και επαγγελματιών της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, τόσο
από τους του Οργανισμού μας, όσο και από εξειδικευμένους επαγγελματίες με στόχο την αφύπνισή τους και την προετοιμασία τουςTrainers
για αποτελεσματική πρόληψη ή και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων σε ομάδες νέων ανθρώπων όπου δραστηριοποιούνται.
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Η εκπαίδευση νέων, καθώς και επαγγελματιών της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, τόσο
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Ενημερωτική Ημερίδα για τον Διαδικτυακό Εθισμό στο 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων (περίπου 300 συμμετέχοντες) με τη συνδρομή της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ και του Χαμόγελου του Παιδιού. Ομιλητές: Ακριτίδης Ιωάννης, Νόμιμος Εκπρόσωπος των
SHARP MINDS, ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχος Γεώργιος Παπαπροδρόμου και ο Ψυχολόγος του Χαμόγελου
του Παιδιού, κ. Στέφανος Αλεβίζος.
Κάλυψη της εκδήλωσης από την ΕΡΤ και μετάδοση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της 28ης Οκτωβρίου 2016
Εκτύπωση αφίσας του προγράμματος
Έκδοση με τις δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και φωτογραφίες και βίντεο από αυτό.DVD
Δελτίο Τύπου σε ιστοσελίδες νεανικού ενδιαφέροντος και πολυπληθείς ομάδες του + στοErasmus Facebook

Ενημερωτική Ημερίδα για τον Διαδικτυακό Εθισμό στο 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων (περίπου 300 συμμετέχοντες) με τη συνδρομή της
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Έκδοση με τις δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και φωτογραφίες και βίντεο από αυτό.DVD
Δελτίο Τύπου σε ιστοσελίδες νεανικού ενδιαφέροντος και πολυπληθείς ομάδες του + στοErasmus Facebook

Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων απέναντι στο σύγχρονο φαινόμενο της ψυχολογικής
διαταραχής του Διαδικτυακού Εθισμού ( – . . ), η παροχήINTERNET ADDICTION DISORDER IAD
σε αυτούς εξειδικευμένης γνώσης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ειδικών τεχνικών ανίχνευσης,
αναγνώρισης, ψυχολογικής προσέγγισης και αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Ο
εφοδιασμός των συμμετεχόντων με τα κατάλληλα όπλα στην φαρέτρα τους, με σκοπό την
ανάληψη ενεργού ρόλου στους χώρους δραστηριοποίησής τους.

Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων απέναντι στο σύγχρονο φαινόμενο της ψυχολογικής
διαταραχής του Διαδικτυακού Εθισμού ( – . . ), η παροχήINTERNET ADDICTION DISORDER IAD
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ανάληψη ενεργού ρόλου στους χώρους δραστηριοποίησής τους.

Οι δραστηριότητες ήταν ειδικά σχεδιασμένες, για να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο βαθμό το επιθυμητό αποτέλεσμα του προγράμματος.
Βασίστηκαν σε μεθόδους τυπικής και κυρίως μη τυπικής, βιωματικής μάθησης. Έγιναν υπό την καθοδήγηση ειδικών επιστημονικών
συνεργατών, με μεγάλη εμπειρία, τόσο επαγγελματική, όσο και εκπαιδευτική, ιδίως στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Έγινε χρήση βιωματικών εργαστηρίων, , παιχνίδια προσομοίωσης, ερωτηματολόγια,role playing games team building
activities, παρουσιάσεις και βίντεο με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Όλο το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην αγγλική
γλώσσα έχοντας ως προαπαιτούμενο την "καλή" γνώση αυτής, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
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Βασίστηκαν σε μεθόδους τυπικής και κυρίως μη τυπικής, βιωματικής μάθησης. Έγιναν υπό την καθοδήγηση ειδικών επιστημονικών
συνεργατών, με μεγάλη εμπειρία, τόσο επαγγελματική, όσο και εκπαιδευτική, ιδίως στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης
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Lost myself on Internet

https://www.facebook.com/sharpminds/
ΦΟΡΕΑΣ: Άτυπη Ομάδα Νέων - SHARP MINDSΆτυπη Ομάδα Νέων - SHARP MINDS

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (ΒΔ1)Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (ΒΔ1)

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:



mastorasgreece@gmail.com
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Το Όραμα Νέων  διοργάνωσε τον Απρίλιο 2017 το πρόγραμμα κινητικότητας 28 ατόμων που δραστηριοποιούνται Youthorama
στον τομέα της Νεολαίας. Το κύριο χαρακτηριστικό των 8 οργανώσεων που συμμετείχαν στο σεμινάριο δημιουργίας επαφών είναι 
η ενασχόληση με νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Οι οργανώσεις είναι πρωτοεμφανιζόμενες στο Πρόγραμμα και δεν είχαν 
υποβάλει προηγούμενο σχέδιο στις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού Ισπανίας - Ιταλίας - Κροατίας - Λετονίας - Ουγγαρίας - 
Σλοβακίας και Τουρκίας. Υπήρχε ισοκατανομή βάσει φύλου και η σύνθεση ήταν μικτή, με ή χωρίς πρόβλημα όρασης. 

Σημείο Καμπής στην Ένταξη

 Η ενδυνάμωση των οργανώσεων για υποβολή σχεδίων Ε+ για πρώτη φορά. 
 Γνωριμία με το Πρόγραμμα.  
 Ενσυναίσθηση για τη δυσκολία ένταξης νέων με λιγότερες ευκαιρίες

Οι συμμετέχοντες σχεδίασαν μελλοντικές συμπράξεις και ήδη έχουν εγκριθεί τα σχέδια «Μία μπάλα για όλους τους νέους», «Γκολ στην 
ένταξη» ενώ ήδη έχει υποβληθεί ανταλλαγή νέων στη 3/2018 με συμμετέχουσες οργανώσεις. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου R
σχεδίου αλλά και όσων ακολούθησαν και ολοκληρώθηκαν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του φορέα www.youthorama.gr 

Καλύψαμε τις ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας με την κατάλληλη προετοιμασία, 
όπως υποδομές προσπελάσιμες και εκτύπωση εντύπων και σε  γραφή. Η braille
ανοικτή διαδραστική εκδήλωση για το κοινό που προετοιμάστηκε από τους 
συμμετέχοντες, είχε απόλυτη επιτυχία με προσέλευση κοινού στο μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο και καλύψθηκε ζωντανά από τηλεοπτικούς σταθμούς σε 
εκπομπές και στις ειδήσεις.
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www.youthorama.gr
www.youthorama.gr
https://www.youtube.com/watch?v=KWYyJhbU7_0&t=7s
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Το εκπαιδευτικό σεμινάριο γεννήθηκεως ιδέα από τη συμμετοχή τωνTheater of theOppressed as a tool in youth exchanges
μελών της ομάδας μας σε προηγούμενα προγράμματα ανταλλαγής και ομάδες του Θεάτρου του Καταπιεσμένου. Επιλέξαμε
να υλοποιήσουμε το σχέδιο γιατί νιώσαμε την ανάγκη να εμβαθύνουμε στη μεθοδολογία, να συλλέξουμε διαφορετικές
προσεγγίσεις, να εξετάσουμε διαφορετικές εφαρμογές και φυσικά να πειραματιστούμε για να μάθουμε.

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Δεκέμβριος 2016 – Ιούνιος 2017
Φορέας: ActArt
Iστότοπος: www.facebook.com/actartyouth
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Ιωάννα-Μυρτώ Χατζηγεωργίου
Τύπος Δράσης: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ΒΔ1)

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Δεκέμβριος 2016 – Ιούνιος 2017

ActArt
www.facebook.com/actartyouth

Ιωάννα-Μυρτώ Χατζηγεωργίου
Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ΒΔ1)

Theater of the oppressed as a tool for youth exchanges

Στόχοι του προγράμματος ήταν να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να
εφαρμοστεί η μεθοδολογία του Θεάτρου του Καταπιεσμένου στο πλαίσιο των
ανταλλαγών νέων, να δοθεί ο χώρος και ο χρόνος ώστε οι συμμετέχοντες να
εξασκήσουν τη μέθοδο, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να
εξοικειωθούν και να ενδυναμωθούν ώστε να είναι έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσουν. Με
τελικό, φυσικά, στόχο να βοηθήσουν τους νέους με τους οποίους δουλεύουν να
εκφραστούν, να νικήσουν την κουλτούρα της σιωπής και να δράσουν ενάντια στις
καταπιέσεις που βιώνουν. Άλλος στόχος του προγράμματος ήταν στο πλαίσιο του
σχεδίου να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η διεθνοποίηση τους.

Όσοι και όσες συμμετείχαν, απέκτησαν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κάνουν τοΘέατρο του Καταπιεσμένου ένα μέσο
έκφρασης, συζήτησης, καταπολέμησης των διακρίσεων και προαγωγής της συμπερίληψης. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν
πλέον καταρτισμένα άτομα που θα υποστηρίζουν τους νέους, μέλη των τοπικών κοινωνιών τους με τα εργαλεία του Θεάτρου του
Καταπιεσμένου καθώς επίσης θα υλοποιούν ανταλλαγές νέων με τις μεθόδους αυτές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταγράψαμε μία πληθώρα ασκήσεων που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτές μας σε ένα καιέντυπο
δημιουργήσαμε ένα , για να διαδώσουμε όσα ζήσαμε και μάθαμε. Έγινε προώθηση του υλικού σε τοπικό, εθνικό καιβίντεο
διεθνές επίπεδο μέσω της δικτύωσης των ομάδων και των οργανισμών που συμμετείχαν.
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Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 έμπειροι εκπαιδευτές από 3 διαφορετικές χώρες που μοιράστηκαν, εξήγησαν, βοήθησαν όσους και όσες
συμμετείχαν ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν το Θέατρο του Καταπιεσμένου ως εργαλείο στη δουλειά τους με τους νέους. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 34 άτομα από 15 συνολικά φορείς και 15 χώρες, 18-62 χρονών, εθελοντές/ριες ή εργαζόμενοι/ες που σχετίζονται με ομάδες ή
οργανισμούς νέων και με ένα μεγάλο εύρος ειδίκευσης όπως: ψυχολόγοι, ηθοποιοί, μέντορες, διευθυντές, βοηθοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.
Όλες οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος ανήκαν στο σύστημα ασκήσεων, παιχνιδιών και τεχνικών του Θεάτρου-Εικόνας και του
Θεάτρου Φόρουμ. Μάθαμε πώς να εικονογραφούμε ένα θέμα με το ίδιο μας το σώμα, το σώμα του άλλου, πώς φτιάχνουμε όλοι και όλες μαζί
διαφορετικές εικόνες.Μάθαμε πώς ο θεατής μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της θεατρικής δράσης και πώς μπορούμε μέσα από αυτή τη μετατροπή
να αλλάξουμε την κοινωνία και όχι μόνο να την ερμηνεύσουμε. Παρατηρήσαμε και γίναμε ο/η Τζόκερ και ως θεατές-ηθοποιοί κατανοήσαμε όλες
τις δυναμικές που αναπτύσσονται κατά τη διεξαγωγή μιας παράστασης θεάτρουΦόρουμ.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 έμπειροι εκπαιδευτές από 3 διαφορετικές χώρες που μοιράστηκαν, εξήγησαν, βοήθησαν όσους και όσες
συμμετείχαν ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν το Θέατρο του Καταπιεσμένου ως εργαλείο στη δουλειά τους με τους νέους. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 34 άτομα από 15 συνολικά φορείς και 15 χώρες, 18-62 χρονών, εθελοντές/ριες ή εργαζόμενοι/ες που σχετίζονται με ομάδες ή
οργανισμούς νέων και με ένα μεγάλο εύρος ειδίκευσης όπως: ψυχολόγοι, ηθοποιοί, μέντορες, διευθυντές, βοηθοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.
Όλες οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος ανήκαν στο σύστημα ασκήσεων, παιχνιδιών και τεχνικών του Θεάτρου-Εικόνας και του
Θεάτρου Φόρουμ. Μάθαμε πώς να εικονογραφούμε ένα θέμα με το ίδιο μας το σώμα, το σώμα του άλλου, πώς φτιάχνουμε όλοι και όλες μαζί
διαφορετικές εικόνες.Μάθαμε πώς ο θεατής μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της θεατρικής δράσης και πώς μπορούμε μέσα από αυτή τη μετατροπή
να αλλάξουμε την κοινωνία και όχι μόνο να την ερμηνεύσουμε. Παρατηρήσαμε και γίναμε ο/η Τζόκερ και ως θεατές-ηθοποιοί κατανοήσαμε όλες
τις δυναμικές που αναπτύσσονται κατά τη διεξαγωγή μιας παράστασης θεάτρουΦόρουμ.

https://www.facebook.com/actartyouth
https://www.youtube.com/watch?v=-RVGMh5qxsg
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/theater-of-the-oppressed-as-a-tool-in-youth-exchanges.2097/
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Το σχέδιο “BEST” της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας (Ε.Μ.Θ.) είναι ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων από 
την Ελλάδα, την Κύπρο και την Κροατία ενισχυμένο με νέους από την Ιταλία και την Πολωνία αντίστοιχα. Αναπτύσσεται σε έξι (6) 
διακριτούς θεματικούς κύκλους δραστηριοτήτων που έχουν συνδυαστεί προοδευτικά με ιστορικές περιόδους, βασισμένους στον 
άξονα των αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων, όπου έγινε και η ζύμωση για την συγγραφή αριστουργημάτων μεγάλων τραγωδών, 
όπως το έργο του Αισχύλου Επτά επί Θήβας, στο οποίο το πρόγραμμα εστιάζει. Γενικά, το σύνολο των εργαστηρίων του 
προγράμματος εμβαθύνει στην αρχαία Ελλάδα, στις αρχαίες τραγωδίες και στο αρχαίο θέατρο, στην ιστορία του Βοιωτικού χώρου 
και της πόλης της Θήβας αλλά και στην Ελληνική μυθολογία και στην ιστορία των απαρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις 
ιδρυτικές της αξίες καθώς και στα επιτεύγματα της στους τομείς της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για 24 
εργαστήρια, τρίωρης διάρκειας το κάθε ένα, παροχής ιστορικών γνώσεων, εικαστικών, τεχνών και πολιτισμού, θεατρολογίας, 
θεατρικού παιχνιδιού και κατασκευών, δραματοποίησης, δημιουργικής γραφής και ρητορικής τέχνης, επικοινωνίας και ουσιαστικής 
επαφής με το θεατρικό αντικείμενο, ασκήσεων πεδίου και προσομοιώσεων αλλά και εμβάθυνσης στην ψηφιακή τεχνολογία και 
στη χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ηλεκτρονικών εφαρμογών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Ιστότοπος:
Φορέας:
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: 
Τύπος Δράσης: 

Ενισχύοντας την εκπαίδευση και την Απασχόληση, 
Μονοπάτια κοινής χρήσης

Τhe Βest Project “Boosting Education and Employment Shared Trails” 

Καλύτερη επικοινωνία στη μητρική, αλλά και στην ξένη γλώσσα, καθώς και συνεργασία και ομαδική δράση με τους ομότιμους τους, 
πρακτικές ικανότητες οργάνωσης και σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης, ικανότητες στην ψηφιακή τεχνολογία, στην χρήση του 
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ιστορικές γνώσεις και ικανότητες 
κατανόησης ιστορικών γεγονότων και συσχετισμών, ικανότητες ανάληψης ευθυνών αλλά και πρωτοβουλιών για την επαγγελματική 
τους αποκατάσταση και εξέλιξη, διαπολιτισμικές ικανότητες και ανοχή στο ευρύ πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ενωμένης Ευρώπης, 
μακριά από  διακρίσεις και φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού.
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thebestproject.gr
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Σ Τ ΟΧΟ Ι

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ :
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Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ

Η Άτυπη Ομάδα «Νέοι Πρέβεζας» ενθαρρύνει συμμετοχικές δράσεις νέων (πολιτιστικές, οικολογικές, κοινωνικές) σε τοπικό
επίπεδο. Έχοντας την ενεργή υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας και ως έναυσμα το Δίκτυο Αδελφοποιήσεων του Δήμου,
δραστηριοποιείται από το 2013 στις ανταλλαγές νέων επιτρέποντάς τους να κάνουν ένα άνοιγμα στην Ευρώπη, να συναντήσουν
νέους από άλλες χώρες, να ανακαλύψουν τη τοπική κληρονομιά, να σκεφθούν πάνω σε κοινά θέματα όπως το περιβάλλον και ο
σεβασμός του άλλου. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ομάδα-στόχος αποτελούνταν από 12 νέους από τη κάθε πόλη-εταίρο,
ηλικίας 13-16 χρόνων.

Ιστότοπος: neoiprevezas.blogspot.com

Πόλεις και Χώρες υλοποίησης: Πρέβεζα (Ελλάδα) – (Γαλλία)Granville

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χριστίνα Κίτσου

Φορέας: Άτυπη Ομάδα Νέοι Πρέβεζας

Τύπος Δράσης: Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Μάϊος – Οκτώβριος 2017

neoiprevezas.blogspot.com

Πρέβεζα (Ελλάδα) – (Γαλλία)Granville

Χριστίνα Κίτσου

Άτυπη Ομάδα Νέοι Πρέβεζας

Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

Μάϊος – Οκτώβριος 2017

Νερό και βιώσιμη ανάπτυξη

Επιτεύχθηκαν στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων,
στάσεων μέσα από τη μελέτη των διαφορετικών υδάτινων
οικοσυστημάτων, τη γνωριμία με την έννοια της αειφορικής
διαχείρισής τους, τη συνειδητοποίηση της αξίας του νερού και
τη σημασία διατήρησης των φυσικών τόπων, τη διαμόρφωση
θετικής στάσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς απέναντι στο
περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα ήταν εμφανή σε επίπεδο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νέων όπως βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες,
ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία, συνειδητοποίηση των προσωπικών και συλλογικών τους ικανοτήτων, αύξηση της αυτο-ενδυνάμωσης και της
αυτοεκτίμησης, καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών, ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης, κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου
με τη φύση. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι νέοι γίνονται ενεργοί πολίτες, υπεύθυνοι και αλληλέγγυοι αλλά και μπορούν να ξεφύγουν από το κλειστό
περιβάλλον την πόλης ή της κοινότητας, να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους ζωής και να εμπλουτίσουν τους προσωπικότητές τους.

Μεγαλύτερη απήχηση είχε με την ανάρτηση των διαφόρων δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
( ,

) και με την προβολή στον τοπικό Τύπο, στη Δημοτική
Ραδιοφωνία και σε ενημερωτικούς ιστότοπους. Κυρίως όμως οι ίδιοι οι νέοι λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές με τη διάδοση των
αποτελεσμάτων σε κύκλους νέων.

https://www.facebook.com/Intothewildgr/photos/pcb.929973607142597/929971140476177/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KentroPeriballontikesEkpaideusesPhilippiadas/

Το τελικό προϊόν (βίντεο, powerpoint, διαδικτυακό φωτογραφικό άλμπουμ, ) παρουσιάστηκε στις δομές του Δήμου και σε κάποια
σχολεία της Πρέβεζας. Εκπαιδευτικοί πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το υλικό για υλοποίηση σχετικού προγράμματος με τους μαθητές τους.
Ανάρτηση εργασιών έγινε στην αίθουσα παρουσιάσεων-σεμιναρίων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας όπου
σχολεία που επισκέπτονται το κέντρο μπορούν να λάβουν γνώση.

booklet

Η θεματική προσανατόλισε τα εργαστήρια, τις παρουσιάσεις, τις ανταλλαγές ιδεών, καθώς και τις επισκέψεις στο πεδίο, δίνοντας χρόνο και για
σωματικές δραστηριότητες στην φύση, για παιχνίδια και για γνωριμία με την πόλη και τις δομές της. Η προστασία της βιοποικιλότητας και η
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από υδάτινες διαδρομές οδήγησαν σε μια συνολική προσέγγιση για το περιβάλλον. Έδωσαν το
έναυσμα για εξαιρετικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης που ενίσχυσαν και ανέπτυξαν τη δυνατότητα των νέων να αναλάβουν αποφασιστική
δράση με παράλληλη υιοθέτηση υψηλών προτύπων για την καλύτερη ποιότητα του περιβάλλοντός μας αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να
κληροδοτήσουμε ένα υγιές περιβάλλον στις μελλοντικές γενιές. Ήταν όμως και τροφή για κοινό προβληματισμό με ευρωπαϊκές διαστάσεις καθώς
ήταν έκδηλη η ανάγκη διαφύλαξης αυτής της τεράστιας κληρονομιάς που είναι και ευρωπαϊκή μας κληρονομιά.
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Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η ΣΜ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ

Στο πλαίσιο του σχεδίου, 31 νέοι (youth workers) από την Τουρκία, την Μάλτα, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία,
την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, φιλοξενήθηκαν από το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στην Καλαμπάκα το
διάστημα 1-8 Απριλίου 2017.

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Τρίκαλα και Καλαμπάκα - Ελλάδα

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017

Φορέας: Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας
Ιστότοπος: https://www.facebook.com/groups/977137749052535/
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κωστούλας Αχιλλέας
Τύπος Δράσης: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ΒΔ1)

Τρίκαλα και Καλαμπάκα - Ελλάδα

Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017

Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας

Κωστούλας Αχιλλέας
Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ΒΔ1)

The Quality Mark in Youth Work

Στόχος ήταν να μεταδοθούν στους συμμετέχοντες
όλα εκε ίνα τα απαραί τη τα εφόδια κα ι
γνώσεις/ικανότητες που αφορούν στην διοίκηση
και οργάνωση των οργανισμών νεολαίας, που θα
οδηγήσει στην πραγματοποίηση ποιοτικών και
καινοτόμων έργων.

Μέσω του σχεδίου επιδιώξαμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη καλά οργανωμένων οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη,
προσφέροντας μια θεωρητική βάση και πρακτική εφαρμογή των τεχνικών οργάνωσης και διαχείρισης. Μέσω της ενεργού συμμετοχής
στις δραστηριότητες, καθώς και τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις, οι συμμετέχοντες απέκτησαν την απαραίτητη θεωρητική βάση
σχετικά με τη διαχείριση και διοίκηση των ΜΚΟ.

Photo album: googl B sYJE. / 3

Video : https://youtu.be/AOlqcH755po

DISSEMINATION PORTFOLIO: goo.gl/bPDZbz

Photo album: googl B sYJE. / 3

Video :

DISSEMINATION PORTFOLIO: goo.gl/bPDZbz

Η κατάρτιση περιελάμβανε δραστηριότητες αναφορικά με τη διαχείριση, διοίκηση και οργάνωση ΜΚΟ νεολαίας (NGO
management), τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και τη διαχείριση έργων και τη λήψη αποφάσεων μέσα από τεχνικές
coaching : NGOs How and Why, Best practices in youth organisation. Τα θεματικά πεδία της κατάρτισης ήταν μεταξύ άλλων
management, Erasmus+ as a tool for NGOs, The challenges of an NGO, Managing people & group .  .κα Οι δραστηριότητες ήταν
βασισμένες σε τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης όπως: τεχνικές coaching, παιχνίδια προσομοίωσης, βιωματική μάθηση κλπ.
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https://www.facebook.com/pg/DCT.AKETH/photos/?tab=album&album_id=1297920816989969
https://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/5dc2368b-d356-4f47-833c-25d0bc3b4c9b/Quality%20Mark_DISSEMINATION%20PORTFOLIO.pdf
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Χτίζουμε έναν άλλο κόσμο με τα χέρια μας και μεταμορφώνουμε τον εαυτό μας. Η εκπαίδευση, η επικοινωνία, η δικτύωση και η
αλληλεγγύη είναι ζωτικής σημασίας στοιχεία για τη μετάβασή μας σε μια καλύτερη κατάσταση διαβίωσης, σε αρμονία με την
φύση, τους εαυτούς μας και τους άλλους συνανθρώπους μας. Το Σεμινάριο Επαφής για τη δημιουργία του ΔικτύουΜεταβατικής
Αειφορίας ( ) πραγματοποιήθηκε στις 7-15 Σεπτεμβρίου 2017 στη Βλαχιά της Εύβοιας. Η εκδήλωση δικτύωσηςSUSTRANET
διοργανώθηκε στο κτήμα της ομάδας Σταγόνες ( . ) από το δίκτυο Ηλιόσποροι (συντονιστής) και φιλοξένησεstagonesorg
συνολικά 33 εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και εκπαιδευτές από επτά διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Γερμανία, Λετονία, Βέλγιο), που αντιπροσώπευαν τουλάχιστον 10 οργανισμούς.

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Βλαχιά, Εύβοια, Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: κύρια δράση: Aύγουστος – Οκτώβριος 2017
Φορέας: Ηλιόσποροι Δίκτυο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ενεργοποίησης για την Οικολογία και την Αλληλεγγύη (Δίκτυο Ηλιόσποροι)
Ιστότοπος: www.iliosporoi.net
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μιχάλης Θεοδωρόπουλος
Τύπος Δράσης: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας/σεμινάριο κατάρτισης (ΒΔ1)

Βλαχιά, Εύβοια, Ελλάδα
Aύγουστος – Οκτώβριος 2017

Ηλιόσποροι Δίκτυο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ενεργοποίησης για την Οικολογία και την Αλληλεγγύη (Δίκτυο Ηλιόσποροι)
www.iliosporoi.net

Μιχάλης Θεοδωρόπουλος
Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας/σεμινάριο κατάρτισης (ΒΔ1)

SUSTAINABILITY TRANSITION NETWORK (SUSTRANET)

Το Σεμινάριο Επαφής είχε πρωταρχικό στόχο να δικτυώσει οργανισμούς που
εργάζονται για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, με κύριο σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου
συνεργασίας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτές διοργάνωσαν ένα αναλυτικό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων μη-τυπικής μάθησης για την βελτίωση των ικανοτήτων
των συμμετεχόντων σε ότι αφορά στην ανάπτυξη συνεργατικών σχεδίων, στην
αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, καθώς και σε μεθόδους μη τυπικής
εκπαίδευσης / βιωματικής μάθησης.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν ότι οι συμμετέχοντες, ως τελική άσκηση, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και ανέπτυξαν δύο
συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα +. Μια από αυτές είναι μια κινητικότητα εργαζομένων στηErasmus
νεολαία για τα μηδενικά απόβλητα και η δεύτερη είναι μια στρατηγική σύμπραξη για τη δημιουργία κόμβων μεταβατικής βιωσιμότητας
και μια διεθνή ομάδα εκπαιδευτών. Το Σεμινάριο Επαφής έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πάρουν μέρος σε μια εντατική
και συμμετοχική διαδικασία μάθησης που τους επέτρεψε να βιώσουν ενεργά μια μη τυπική εκπαιδευτική διαδικασία για την κατάρτιση
εκπαιδευτών αειφορίας. Ταυτόχρονα, τους έδωσαν τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων, την
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και τη λήψη αποφάσεων.

Τα βασικά παραδοτέα του Σεμινάριου Επαφής περιλαμβάνουν μια αφίσα διάδοσης για την προβολή του δικτύου καιSUSTRANET
την προσέλκυση νέων μελών, έναν ιστότοπο ( ), ένα απολογιστικό βίντεο ( ), έναhttps://sustra.net https://youtu.be/zRZpzLxbCxw
βίντεο συνεντεύξεων και αφηγήσεων ( ) και ένα .trainingmanualhttps://youtu.be/n0_I3LrqStQ

Κατά τη διάρκεια των 8 ημερών, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν από κοινού ένα πρόγραμμα μεικτών δραστηριοτήτων
(ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις, συζητήσεις, συμμετοχικά σεμινάρια, πρακτικά εργαστήρια, ασκήσεις προσομοίωσης,
βιωματικές ασκήσεις, ασκήσεις ομαδικού πνεύματος, δραστηριότητες κοινωνικής εμπλοκής, κ.α.) που ενίσχυσαν τις ικανότητές τους και
τους επέτρεψαν να βιώσουν μια πολυπολιτισμική προσομοίωση διαβίωσης σε μια οικολογική κοινότητα. Οι εταίροι του έργου
πραγματοποίησαν χαρτογράφηση των ικανοτήτων και των ειδικοτήτων και με την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων
δημιουργήσουν μια ομάδα εκπαιδευτών για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, η οποία θα μεταφέρει τις αποκτηθείσες γνώσεις σε άλλες
ευρωπαϊκές περιφέρειες και περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των 8 ημερών, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν από κοινού ένα πρόγραμμα μεικτών δραστηριοτήτων
(ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις, συζητήσεις, συμμετοχικά σεμινάρια, πρακτικά εργαστήρια, ασκήσεις προσομοίωσης,
βιωματικές ασκήσεις, ασκήσεις ομαδικού πνεύματος, δραστηριότητες κοινωνικής εμπλοκής, κ.α.) που ενίσχυσαν τις ικανότητές τους και
τους επέτρεψαν να βιώσουν μια πολυπολιτισμική προσομοίωση διαβίωσης σε μια οικολογική κοινότητα. Οι εταίροι του έργου
πραγματοποίησαν χαρτογράφηση των ικανοτήτων και των ειδικοτήτων και με την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων
δημιουργήσουν μια ομάδα εκπαιδευτών για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, η οποία θα μεταφέρει τις αποκτηθείσες γνώσεις σε άλλες
ευρωπαϊκές περιφέρειες και περιοχές.
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Η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από διεθνείς συνθήκες και άλλα νομικά κείμενα και όργανα, δεν είναι παρά
η αφετηρία της μακράς και δύσκολης πορείας οικοδόμησης ενός παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος σέβεται πραγματικά τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι καθολικά παραδεκτή η επίδραση που μπορεί να έχει στο παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας,
αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, η δημιουργική αφομοίωση από τη νέα γενιά των βασικών ανθρωπιστικών αρχών. Η
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή των νέων αποτελεί «εγγύηση» για την διασφάλιση του σεβασμού στα ανθρώπινα
δικαιώματα και την αποτροπή της παραβίασής τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν κοινωνική κατάκτηση και συνδράμουν
ουσιαστικά στη διαμόρφωση σαφών κριτηρίων και όρων για την ορθολογική και δίκαιη άσκηση της εξουσίας, με «μέτρο» τον
άνθρωπο, αλλά και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στον έλεγχο, την αμφισβήτηση, την κριτική αλλά και την μεταρρύθμισή της.
Η εκπαίδευση μέσα από μορφές μη τυπικής μάθησης, των νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο
διαμόρφωσης συνείδησης και «στάσης» ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, συμμετέχει, παρεμβαίνει στα κοινωνικά
προβλήματα, προασπίζεται αξίες, προσθέτει ένα πετραδάκι στην παγκόσμια πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική κληρονομιά. Στο
πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι μη τυπικής μάθησης και δραστηριότητες όπως, debates, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδια
συνεργασίας και εξομοίωσης, δημιουργία logos, άρθρων, βίντεο ώστε να προβληθούν οι ιδέες των νέων για κοινωνικά θέματα
όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων και το αίσθημα αλληλεγγύης.

Πόλη και Χώρα υλοποίησης: Γλυφάδα – Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2017
Φορέας: Ινστιτούτο Πολιτισμού Λαογραφίας Αθλητισμού & Νέων Τεχνολογιών
Ιστότοπος: Human Rights and Freedoms
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Σουλιώτης
Τύπος Δράσης: Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

Γλυφάδα – Ελλάδα
Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2017

Ινστιτούτο Πολιτισμού Λαογραφίας Αθλητισμού & Νέων Τεχνολογιών
Human Rights and Freedoms

Δημήτρης Σουλιώτης
Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

Να μάθουν και να κατανοήσουν οι νέοι έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Καταστατικό Χάρτη των Δικαιωμάτων και την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να μάθουν για διλήμματα και κακές χρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να
γίνουν ενεργοί στην προώθηση των δικαιωμάτων. Να προαχθεί η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η φιλία μεταξύ των νέων που ανήκουν
σε διαφορετικά έθνη, θρησκευτικές και πολιτισμικές ομάδες. Να ευαισθητοποιηθούν σε αξίες όπως δικαιοσύνη, αλληλεγγύη,
υπευθυνότητα. Να προωθηθούν θετικές στάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι μια κουλτούρα σεβασμού,
κατανόησης και εκτίμησης. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και θετικής διαχείρισης συγκρούσεων.

Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, ανέπτυξαν αισθήματα αλληλοσεβασμού και
αλληλοεκτίμησης επιφέροντας κοινωνικές και πολιτιστικές συνέπειες στο περιβάλλον των συμμετεχόντων. Οι εταίροι οργανισμοί
ενίσχυσαν τους δεσμούς τους και δημιούργησαν αξιόπιστες και ισχυρές συνεργασίες για μελλοντικά σχέδια.

Δημιουργία αφίσας, διοργάνωση "World Cafe", δημιουργία δημόσιας στο facebook, δημοσίευση στον τοπικό τύπο (έντυπο καιομάδας
ηλεκτρονικό) από κάθε εταίρο, προβολή του σχεδίου μέσα από τις ιστοσελίδες κάθε εταίρου, υλοποίηση ενός mannequin challenge
στην πλατεία Γλυφάδας από τους συμμετέχοντες, δημιουργία και ανάρτησή του σε , , , γνωστοποίηση σεfacebook youtube sitesβίντεο
επόμενα σχέδια.

Δημιουργία αφίσας, διοργάνωση "World Cafe", δημιουργία δημόσιας στο facebook, δημοσίευση στον τοπικό τύπο (έντυπο και
ηλεκτρονικό) από κάθε εταίρο, προβολή του σχεδίου μέσα από τις ιστοσελίδες κάθε εταίρου, υλοποίηση ενός
στην πλατεία Γλυφάδας από τους συμμετέχοντες, δημιουργία και ανάρτησή του σε , , , γνωστοποίηση σεfacebook youtube sites
επόμενα σχέδια.

Tο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Γλυφάδα μεταξύ 27/12/2016 και 4/1/2017.
Συμμετείχαν 30 νέοι και 6 συνοδοί-αρχηγοί, από έξι διαφορετικές γεωγραφικά,
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία,
Σλοβακία, Ρουμανία).
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https://www.facebook.com/groups/208594312917849/
https://www.youtube.com/watch?v=ChpYJqxhIuM&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCFZvsLyk0-uLA5uAbzASPlg
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Το έργο “ ” ασχολήθηκε με την ανάγκη πολλών οργανισμών νεολαίας να βρουν τρόπουςEmpowering Youth Innovators
κεφαλαιοποίησης για την υλοποίηση παλαιότερων δράσεών τους, αλλά και να σχεδιάσουν τα επόμενα στάδια αυτών, χωρίς
να χρειάζεται να ξεκινήσουν κάθε φορά από το μηδέν. Μέσα από το έργο, ήρθαν σε επαφή εργαζόμενοι νεολαίας από όλη
την Ευρώπη, προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους αύξησης του αντικτύπου των δράσεών τους για τη νεολαία. Οι
συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην χρήση μεθόδων και τεχνικών μη τυπικής μάθησης για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
οι οποίες στοχεύουν στις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων και
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ( – ), προκειμένου να επιτευχθεί ηICT Information Communication Technologies
βέλτιστη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων τους στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ευρύτερα.

Το έργο “ ” ασχολήθηκε με την ανάγκη πολλών οργανισμών νεολαίας να βρουν τρόπουςEmpowering Youth Innovators
κεφαλαιοποίησης για την υλοποίηση παλαιότερων δράσεών τους, αλλά και να σχεδιάσουν τα επόμενα στάδια αυτών, χωρίς
να χρειάζεται να ξεκινήσουν κάθε φορά από το μηδέν. Μέσα από το έργο, ήρθαν σε επαφή εργαζόμενοι νεολαίας από όλη
την Ευρώπη, προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους αύξησης του αντικτύπου των δράσεών τους για τη νεολαία. Οι
συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην χρήση μεθόδων και τεχνικών μη τυπικής μάθησης για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
οι οποίες στοχεύουν στις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων και
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ( – ), προκειμένου να επιτευχθεί ηICT Information Communication Technologies
βέλτιστη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων τους στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ευρύτερα.

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2016 – Μάρτιος 2017
Φορέας: Όμιλος Ουνέσκο Σερρών Ελλάδος
Ιστότοπος: www.serresforunesco.org
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Άντα Τσαΐρα
Τύπος Δράσης: Κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ΒΔ1)

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σεπτέμβριος 2016 – Μάρτιος 2017

Όμιλος Ουνέσκο Σερρών Ελλάδος
www.serresforunesco.org

Άντα Τσαΐρα
Κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ΒΔ1)

EMPOWERING YOUTH INNOVATORS

Κύριος στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης
των απασχολούμενων στον τομέα της νεολαίας, μέσω της διερεύνησης
τρόπων αύξησης του αντικτύπου των δράσεων τους, τόσο εντός των
οργανισμών, όσο και στις τοπικές κοινωνίες, της παροχής στους
συμμετέχοντες συγκεκριμένων εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
στρατηγικής σκέψης και σχεδιασμού, προκειμένου να αυξηθεί η
δημοσιότητα των δράσεών τους.

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες για τη δημιουργία νέων πρωτότυπων δράσεων για τις ανάγκες των ομάδων-στόχων τους,
αλλά και την αύξηση του αντικτύπου εντός της τοπικής τους κοινωνίας και των μελών της. Επίσης έμαθαν νέες μεθόδους και τεχνικές
για την βέλτιστη αξιοποίηση των δράσεών τους και την εφαρμογή εμπειρίας από προηγούμενα έργα. Σε περιφερειακό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, η υλοποίηση του έργου έδωσε τη δυνατότητα σε ένα πολυπληθές σχήμα οργανισμών από όλη την Ευρώπη να
συνεργαστεί αρμονικά, με ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά και βελτίωση υφιστάμενων γνώσεων/πρακτικών για βασικές
επικοινωνιακές λειτουργίες.

Αναπτύχθηκε μεθοδολογικό εργαλείο με τίτλο: " ICT , καθώςGuide for Dissemination and Exploitation of Results with the use of ”
και επικοινωνιακά εργαλεία. όπως ενημερωτικό φυλλάδιο με τις βασικές πληροφορίες του έργου “Empowering Youth Innovators
– ”, και ειδικό προωθητικό βίντεο.Project summary

Αναπτύχθηκε μεθοδολογικό εργαλείο με τίτλο: " ICT , καθώςGuide for Dissemination and Exploitation of Results with the use of ”
και επικοινωνιακά εργαλεία. όπως ενημερωτικό φυλλάδιο με τις βασικές πληροφορίες του έργου “Empowering Youth Innovators
– ”, και ειδικό προωθητικό βίντεο.Project summary

Η υλοποίηση του πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 11-16/12/2016. Συμμετείχαν 29 εργαζόμενοιtraining course
νεολαίας από 9 οργανισμούς από Ελλάδα, Κύπρο, Μολδαβία, Τουρκία, Ισπανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Λιθουανία. Όλοι οι
εταίροι του έργου επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία τους και την ενεργό συμμετοχή τους στον τομέα της νεολαίας. Κάθε φορέας
συνεισέφερε με την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του στην υλοποίηση του έργου. Οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν βασικές
δεξιότητες, ενώ έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν την μη τυπική μάθηση και πώς να αυξάνουν τη δημοσιότητα των δράσεών τους με χρήση
ανοιχτών λογισμικών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετέχοντες φορείς Όμιλος Ουνέσκο Σερρών: , Seal Cyprus , JUGEND-
UND KULTURPROJEKT E.V., Regional Cluster North-East, Asociación Mundus - Un Mundo a tus Pies, Institutul de Instruire in
Dezvoltare "MilleniuM", Asociacija "Aktyvus Jaunimas", Associazione Futuro Digitale.

Η υλοποίηση του πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 11-16/12/2016. Συμμετείχαν 29 εργαζόμενοιtraining course
νεολαίας από 9 οργανισμούς από Ελλάδα, Κύπρο, Μολδαβία, Τουρκία, Ισπανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Λιθουανία. Όλοι οι
εταίροι του έργου επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία τους και την ενεργό συμμετοχή τους στον τομέα της νεολαίας. Κάθε φορέας
συνεισέφερε με την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του στην υλοποίηση του έργου. Οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν βασικές
δεξιότητες, ενώ έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν την μη τυπική μάθηση και πώς να αυξάνουν τη δημοσιότητα των δράσεών τους με χρήση
ανοιχτών λογισμικών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετέχοντες φορείς Όμιλος Ουνέσκο Σερρών: , Seal Cyprus , JUGEND-
UND KULTURPROJEKT E.V., Regional Cluster North-East, Asociación Mundus - Un Mundo a tus Pies, Institutul de Instruire in
Dezvoltare "MilleniuM", Asociacija "Aktyvus Jaunimas", Associazione Futuro Digitale.

14



Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΠ Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ : 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Α Ν Τ Ι Κ Τ Υ Π Ο Σ :  Α Ν Τ Ι Κ Τ Υ Π Ο Σ : &

Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ 

Στην ανταλλαγή νέων “Taste Without Frontiers” συμμετείχαν 35 νέοι από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, 
Κύπρο, Κροατία, Λετονία και Εσθονία, οι οποίοι εξερεύνησαν την ευρωπαϊκή γαστρονομική ποικιλομορφία. όπως έχει εξελιχθεί 
από τη ροή των μεταναστών τις τελευταίες δεκαετίες.

Πόλη και Χώρα υλοποίησης: 
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Φορέας: 
Ιστότοπος:  http://www.dream-team.eu/2017/12/youth-exchange-taste-without-frontiers.html
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: 
Τύπος Δράσης: 

Taste Without Frontiers

- Αξιοποίηση του πολυεθνικού φαγητού ως εργαλείου για την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και εθνών.
- Αύξηση της πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.
- Καταπολέμηση της ξενοφοβίας και συμβολή στην ενσωμάτωση των μεταναστών.
- Διάδοση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με την πολυεθνική κουζίνα.
- Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ συμμετεχόντων από διαφορετικό υπόβαθρο και παροχή των συνθηκών που θα ενισχύσουν την ικανότητα 
των νέων να εργάζονται σε ομάδες ή μεμονωμένα, ανταλλάσσοντας σκέψεις για τη μετανάστευση στις χώρες τους.
- Ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνική ζωή μέσω μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Αλληλεπίδραση με την μεταναστευτική κοινότητα της Αθήνας,
Άρθρο YouTube video,   -   ,
Study visit στην ΜΚΟ “Μετάδραση”, μέρος 1 μέρος 2Συνεντεύξεις:  - , /  σελίδες των εταίρων, Websites facebook
Δημιουργία αφίσας για το πρόγραμμα συνοδευόμενη από όλα τα λογότυπα.

Κατά τη διάρκεια των 8 ημερών του έργου, τέθηκε το ζήτημα της ενσωμάτωσης των μεταναστών, 
μέσω μιας ευρύτερης συζήτησης για το πώς οι μετανάστες έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση των 
κοινωνιών μας. Η κουζίνα των μεταναστών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για τη διαπολιτισμική 
κατανόηση και την προώθηση της συνεργασίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης. Σε κάθε 
δραστηριότητα που σχετίστηκε με το φαγητό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις 
ιστορίες των μεταναστών, να μάθουν περισσότερα για την προετοιμασία των εθνικών τους πιάτων, 
να δοκιμάσουν γεύσεις από μη ευρωπαϊκές χώρες και να διερευνήσουν πώς το φαγητό μπορεί να 
μας συνδέσει. 

Στο τέλος των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες έμαθαν τα διαφορετικά ρεύματα μετανάστευσης στην Ευρώπη και πώς μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μετανάστευση. Έγιναν πιο έτοιμοι να αναπτύξουν έργα που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση και την κινητικότητα των νέων, να συμπεριλάβουν μετανάστες στις δραστηριότητές τους και να προωθήσουν την 
κινητικότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Τέλος, η ανταλλαγή αυτή συνέβαλε στην αλλαγή της γενικής εικόνας της 
μετανάστευσης στην κοινωνία, στην προώθηση της ανεκτικότητας και στην κοινωνική ένταξη.
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https://differentbeardstudentthings.tumblr.com/
http://www.dream-team.eu/2017/12/youth-exchange-taste-without-frontiers.html
https://www.youtube.com/watch?v=rZYaEp3Dl80
https://www.youtube.com/watch?v=zzB9asgOBkw&feature=youtu.be&list=PLUg7v_7HTvzXfdbwhfIAb_IktheN1nygV
https://www.youtube.com/watch?v=ExqmN0Qit4U
https://www.youtube.com/watch?v=73qB0796xnU
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Το πρόγραμμα κατάρτισης είχε στόχο την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την αντιμετώπισηMask of Conflict
συγκρούσεων και την συμμετοχή οργανισμών νεολαίας αξιοποιώντας τη μεθοδολογία Living Theatre και, Gestalt,
αναπτύσσοντας δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων και συναισθηματικής νοημοσύνης. Το Mask of Conflict III
πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο τον Ιανουάριο του 2017 και φιλοξένησε 26 συμβούλους νέων από την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είχε στόχο την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την αντιμετώπισηMask of Conflict
συγκρούσεων και την συμμετοχή οργανισμών νεολαίας αξιοποιώντας τη μεθοδολογία Living Theatre και, Gestalt,
αναπτύσσοντας δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων και συναισθηματικής νοημοσύνης. Το Mask of Conflict III
πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο τον Ιανουάριο του 2017 και φιλοξένησε 26 συμβούλους νέων από την Ευρώπη.

Πόλη και Χώρα υλοποίησης: Αίγιο, Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017
Φορέας: Creative YouthLand-CYouLand
Ιστότοπος: &facebook.com/MaskOfConflict3/ facebook.com/creativeyouthland/
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Σωτηροπούλου – Creative YouthLand

Αίγιο, Ελλάδα
Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017

Creative YouthLand-CYouLand

Μαρία Σωτηροπούλου – Creative YouthLand

Mask of Conflict III

Διερεύνηση του ως εργαλείου για προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη,Living Theatre

Ανάπτυξη: δεξιοτήτων για επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων, εργαλείων κριτικής
σκέψης, συναισθηματικής νοημοσύνης και έκφρασης των νέων από ευάλωτες ομάδες,

Προώθηση: της πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, της
δυναμικής των συγκρούσεων στον τομέα της νεολαίας, της ανταλλαγής εμπειριών
σχετικά με μορφές συγκρούσεων, της δικτύωσης των οργανώσεων νεολαίας.

· Δημιουργία νέων καταρτίσεων επίλυσης συγκρούσεων σε όλη την Ευρώπη.
· Ανάπτυξη προτάσεων για τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στον τομέα της νεολαίας.
· Βελτίωση των δεξιοτήτων για τη διαχείριση των συγκρούσεων, ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης, επικοινωνίας,

αυτοπεποίθησης, κλπ.
· Σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι συμμετέχοντες του έργου αποτέλεσαν πολλαπλασιαστές προς άλλους συμβούλους νέων

στην Ευρώπη.
· Δημιουργία βίντεο και toolkit με τη μεθοδολογία στο διαδίκτυο.

Ενώσεις συμβούλων νέων και οργανισμών που αναπτύσσουν Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του SALTO.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο της Creative YouthLand όσο και των εταίρων της.
Εργαστήρια σε όλες τις χώρες-εταίρους σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων εμπνέοντας άλλους ανθρώπους, τόσο σε τοπικό,

όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η μεθοδολογία μη τυπικής μάθησης που εφαρμόστηκε αφορούσε σε δραστηριότητες θεάτρου, κίνησης, αυτοσχεδιασμών,
προβληματισμών και συζητήσεων με στόχο τη διαχείριση συγκρούσεων.
Η μεθοδολογία μη τυπικής μάθησης που εφαρμόστηκε αφορούσε σε δραστηριότητες θεάτρου, κίνησης, αυτοσχεδιασμών,
προβληματισμών και συζητήσεων με στόχο τη διαχείριση συγκρούσεων.
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Η ανταλλαγή νέων υλοποιήθηκε στη Θάσο στις2-8 Νοεμβρίου 2016, με την συμμετοχή 30 νέων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες,
Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Τουρκία και Πολωνία. Στην ανταλλαγή εμπλέξαμε νέους ηλικίας 18-30 ετών από διαφορετικά
πολιτισμικά υπόβαθρα και μειονεκτικά περιβάλλοντα, καθώς και δύο διευκολύντριες, οι οποίες καθοδήγησαν τις ομάδες σε
δράσεις μη τυπικής μάθησης και στη δημιουργία τεσσάρων εφαρμογών κινητών τηλεφώνων ( ).android

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Θάσος, Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2016 – Ιούλιος 2017
Φορέας: Άτυπη Ομάδα Νέων «Διάδωσέ το»
Ιστότοπος: jescapethassos.wordpress.com
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Καραπαναγιώτου Ελένη
Τύπος Δράσης: Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

Θάσος, Ελλάδα
Σεπτέμβριος 2016 – Ιούλιος 2017

Άτυπη Ομάδα Νέων «Διάδωσέ το»

Καραπαναγιώτου Ελένη
Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

YOUTHAPP

Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής κ κινητικότητας των νέων, της διαπολιτισμικής μάθησης, της συνεργασίας καθώς και η αμοιβαία
κατανόηση των αναγκών τους, η ανάπτυξη των ψηφιακών και τεχνολογικών τους ικανοτήτων/γνώσεων και η δημιουργία τεσσάρων
εφαρμογών κινητών τηλεφώνων από τέσσερις διαπολιτισμικές ομάδες νέων.

Στο πρόγραμμα οι νέοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και γνώρισαν πιθανότητες καινοτόμων επιχειρηματικών προγραμμάτων με σκοπό
την προσέγγιση και κινητοποίηση της νεολαίας. Αλληλεπίδρασαν τόσο με την τοπική κοινωνία όσο και με συνομήλικούς τους και
ανέπτυξαν μια καινούργια προσέγγιση στην χρήση της τεχνολογίας και των συστημάτων πληροφόρησης. Μέσω των δραστηριοτήτων
διεύρυναν τις επικοινωνιακές, τεχνολογικές, πνευματικές και επιχειρηματικές τους ικανότητες και έμαθαν να εργάζονται σε ομάδες, να
διεκδικούν καθώς και να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις.

-https://www.facebook.com/NonFormalGroupForwardIt/?fref=ts
-https://www.youtube.com/watch?v=RK4LCOwwfEs
-https://jescapethassos.wordpress.com/2016/12/20/youthappοι-νέοι-φτιάχνουν-τις-δικες-τους-εφα/
-στο ιστολόγιο αναρτήσαμε και τις τέσσερις νέες εφαρμογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες για όσους επιθυμούν να τις εγκαταστήσουν
-αποστείλαμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους εταίρους μας, μια αναφορά για τη διεξαγωγή της δράσης, τα αποτελέσματά της και την
εμπειρία της συνεργασίας μας με τους συμμετέχοντες, καθώς και τις 4 νέες εφαρμογές.
https://www.facebook.com/NonFormalGroupForwardIt/photos/a.1597761736916484/1599272196765438/?type=3&theater

Κατά τη διάρκεια της δράσης χρησιμοποιήσαμε μεθόδους τυπικής και μη τυπικής μάθησης, στις οποίες οι νέοι συμμετείχαν ενεργά.
-Εργασία σε εθνικές ομάδες: παρουσίαση δύο παιχνιδιών εγρήγορσης και ενός γλωσσικού παιχνιδιού & έρευνας για τις
δημοφιλέστερες εφαρμογές σε κάθε χώρα και τις ανάγκες των νέων στις συμμετέχουσες χώρες
-Εργασία σε διαπολιτισμικές ομάδες: βιωματικές δράσεις, παιχνίδια ρόλων και εργαστήρια δημιουργίας ηλεκτρονικών εφαρμογών,
έδωσαν τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ανακαλύψουν νέα στοιχεία της προσωπικότητάς τους.
-Δραστηριότητες αξιολόγησης: καθημερινές δεκάλεπτες συνεδρίες αξιολόγησης και τελική αξιολόγηση, συμπλήρωση καιyouth pass
αξιολόγηση της μάθησή τους και της εμπειρίας τους στη δράση.
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Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: 
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Φορέας: 
Ιστότοπος: 
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: 
Τύπος Δράσης: )

Create a new world with your hands

Γενικός στόχος του παρόντος σχεδίου ήταν να αναδείξει τη σημασία της 
συνειδητοποίησης από τους νέους ότι μπορούν να μετασχηματίζουν, να 
βελτιώνουν, να φτιάχνουν τον κόσμο γύρω τους με τα χέρια τους, 
μετατρέποντας τις ιδέες τους σε δράση και πράξη και να προσφέρει εργαλεία 
για τη δημιουργική έκφραση ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων. Άλλος 
στόχος του προγράμματος ήταν στο πλαίσιο του σχεδίου να επιτευχθεί η 
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, η διεθνοποίησή τους και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 
σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τους νέους. .

Μετά την υλοποίηση του σεμιναρίου κατάρτισης, οι συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας γνωρίζουν νέα 
εργαλεία και μεθόδους έτσι ώστε στη συνέχεια να βοηθήσουν τους νέους με τους οποίους εργάζονται να αποκτήσουν δημιουργική 
αυτοπεποίθηση και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Oι ίδιοι απέκτησαν τις γνώσεις έτσι ώστε να κάνουν το design thinking και τις 
άλλες δημιουργικές μεθόδους το μέσο για την πολιτισμική αφύπνιση και την προσωπική έκφραση των νέων με τους οποίους 
δουλεύουν. Επίσης οι συμμετέχοντες οργανισμοί απέκτησαν καταρτισμένα μέλη που μπορούν να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητες, τις 
ανταλλαγές, την επικοινωνία και τη δουλειά τους με τους νέους. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα  με εικόνες, στιγμιότυπα και αποτελέσματα από όλες τις δραστηριότητες βίντεο
του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλέχθηκε ως καλό παράδειγμα από την Οπτικοακουστική 
Υπηρεσία της Ευρωαπαϊκής Επιτροπής (European Commission Audiovisual Service) για να συμμετάσχει στο  για  το ντοκιμαντέρ
πρόγραμμα Erasmus+ για το 2017. Η μεθοδολογία και το υλικό διάχυσης του προγράμματος διαδόθηκε στη συνέχεια σε τοπικο, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο με την υποστήριξη των συμμετεχόντων οργανισμών και ομάδων. 
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https://www.facebook.com/actartyouth/
https://www.youtube.com/watch?v=9EQOTLWmuXE
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Το σχέδιο Meet the Utility Of Erasmobility αποτελεί ένα Erasmus+ Training Course που συντονίστηκε από τον οργανισμό νεολαίας Youth 
Horizons στις 23-31 Οκτωβρίου 2016 στα Μέγαρα, Ελλάδα και έφερε κοντά 35 Υouth Workers από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, Τουρκία, Λιθουανία, Εσθονία, Ελλάδα). Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τον κόσμο του +, εκπαιδεύτηκαν στη Erasmus
δομή και τις ευκαιρίες του, τις καλές πρακτικές, τους τρόπους ενδυνάμωσης της νεολαίας και τη μη τυπική εκπαίδευση. Έπειτα, μέσω της 
συμμετοχής τους, συνέβαλλαν στη διάχυση ενός συνόλου αξιών, απαραίτητων για τις ανθρώπινες σχέσεις και την ευδόκιμη λειτουργία των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών (σεβασμός της ετερότητας, αλληλεγγύη, κοινωνική ένταξη, ενεργός συμμετοχή).

Πόλη και Χώρα υλοποίησης:
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Φορέας: 
Ιστότοπος: https://erasmobilityblog.wordpress.com/
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Τύπος δράσης: 

  Έμπρακτη υποστήριξη της νέας γενιάς youth worker   s

 Συμβολή στην αναγνώριση της μη τυπικής Εκπαίδευσης  

 Εστίαση στον εκπαιδευόμενο, τις ανάγκες και προσδοκίες του, το σεβασμό της 

διαφορετικότητας, την προώθηση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης  

 Eνδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών  

 Προτροπή για ενεργό συμμετοχή

 Λήψη πρωτοβουλιών

 Στήριξη του ελληνικού youth workin   g

 Στήριξη των οργανισμών νεολαίας και της διατομεακής συνεργασίας τους ως 

πολλαπλασιαστές.

  Ανάπτυξη προσωπικών (αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών) και κοινωνικών δεξιοτήτων (εξωστρέφεια, ομαδικό 
πνεύμα, συνεργατικότητα, σεβασμός της διαφορετικότητας, αλληλεγγύη) απαραίτητων για τον επαγγελματικό βίο και τις διαπροσωπικές σχέσεις, 

 Εκπαίδευση στις ευκαιρίες του Εrasmus+ και δημιουργία σχεδίων/videos 
 Κατανόηση της διάστασης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσω συμβίωσης και συνεργασίας με συναδέλφους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, με 

ποικίλα ενδιαφέροντα, ιδέες και ανάγκες  
 Γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς, συνήθειες, παραδόσεις 
 Απονομή πιστοποιητικού Youthpass

 : άρθρα, δελτία τύπου, φωτογραφίες, videos, χρήσιμοι σύνδεσμοι κ.ά. Βlog
Δημοσιογραφική κάλυψη από τα τοπικά MME 
 Ένταξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις δράσεις και ηλεκτρονική παρουσία (social media accounts, sites) των εταίρων-οργανισμών, 
διεξαγωγή follow-up   workshops
Συνάντηση-αποτίμηση σχεδίου με το Δήμαρχο της πόλης και προτάσεις καλών youth working πρακτικών 
Διάδοση του πλαισίου υλοποίησης του Erasmus+ (συμπερίληψη του λογότυπου στις έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις -social media posts, 
#hashtags, reports-, ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ στους χώρους των workshops).

Ακολουθούμενη μεθοδολογία: Μη τυπική Εκπαίδευση (   ,  , διαπολιτισμικός διάλογος,  ,  learning to participate peer learning Study Visits Role
Playing energizers,  κ.ά.).   , στο Στέκι της Ευρώπης στην Αθήνα, για το σχέδιο, τους σκοπούς και τις ευκαιρίες του Hangout- online διάλογος
Εrasmus+, υποστηρίζοντας την καμπάνια της ΕΕ #EU4U.   στην Αθήνα, οι StudyVisit στην Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
συμμετέχοντες παρευρισκόμενοι σε έναν αμιγώς Ευρωπαϊκό χώρο λήψης αποφάσεων, παροτρύνθηκαν από επιτυχημένους Έλληνες StartUpers 
και τα SuccessStories τους   Δημιουργία ενός   στο πλαίσιο υποστήριξης και διάκρισης της Ελευσίνας ως digital mosaic Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα 2021.   Συμμετοχή στην Εθνική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες ντυμένοι με παραδοσιακές στολές από διάφορα 
μέρη της Ελλάδος, βίωσαν τον εορταστικό παλμό της ημέρας και παρέλασαν προς τιμήν των ελλήνων πεσόντων, παραδίδοντας μάθημα 
αλληλεγγύης και σεβασμού της ετερότητας.   :   των ευκαιριών του Erasmus+ (Διάκριση στο     Video shooting video contest Time toLocal Activities
Move City Game 2016),   όπου οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις παραδόσεις και έθιμα του τόπου. Αποχαιρετιστήριο Δείπνο με τον Δήμαρχο και 
παραδοσιακοί χοροί από τοπικό λαογραφικό σύλλογο.
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https://erasmobilityblog.wordpress.com/90-2/
https://erasmobilityblog.wordpress.com/
https://erasmobilityblog.wordpress.com/digital-mosaic/
https://erasmobilityblog.wordpress.com/page/
https://erasmobilityblog.wordpress.com/
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Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης:
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Φορέας: 
Ιστότοπος:  http://www.tamonopatia.org/index.php?menu_id=2&submenu_id=1&language_id=2
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: 
Τύπος Δράσης: 

Edu-GamEco

- Ένα video “making-of” της ανταλλαγής, το οποίο έφτιαξαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες νέοι: https://youtu.be/mCUKKYCmTvw
- Ένα  : promo video https://youtu.be/HyG8Tb0zqqY
- Ηλεκτρονικά περιοδικά graphic facilitation για την ανταλλαγή νέων και για την κατάρτιση:
http://tamonopatia.org/files/edugameco/Edu%20Game%20Eco%20GF.pdf
http://tamonopatia.org/files/edugameco/Magazine%20Edu%20Game%20Eco%20TC.pdf
- Φωτογραφικό Facebook album για την ανταλλαγή, για την κατάρτιση και για την Εκπαιδευτική Έκθεση:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1646964362042109.1073741835.923574331047786&type=1&l=cd511e7845
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1724728154265729.1073741837.923574331047786&type=1&l=0b24a5034c
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1730981416973736.1073741838.923574331047786&type=1&l=8716e3c0ec
-   : Τα διαδικτυακά σεμινάρια http://e-evs.eu/course/index.php?categoryid=8
Τα εκπαιδευτικά  video: What time is it? -  Byot - https://youtu.be/fZD8t873mL0 https://youtu.be/YdaO_8oqVmw
 Memo Touchy -  Kiki`s moving - https://youtu.be/jipL1QmKwfI https://youtu.be/D84UjirO8rw
Sensorial recycling book - https://youtu.be/Y3tnlpGZkwM

Οι ωφελούμενοι νέοι ενθαρρύνθηκαν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για χάρη των συνομηλίκων τους στις τοπικές κοινωνίες και 
αλλού, ενισχύθηκε η ευαισθητοποίησή τους και παρακινήθηκαν σε υπεύθυνες επιλογές, ώστε να αποφεύγουν επιβλαβή και αντιπαιδαγωγικά 
παιχνίδια. Το πρόγραμμά μας συνέβαλε στην διάδοση μιας κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πεδίο των κοινωνικών, οικολογικών 
και παιδαγωγικών παιχνιδιών. 

Μια ανταλλαγή διάρκειας 10 ημερών, όπου υλοποιήθηκαν: συνεδρίες προβληματισμού, παιχνίδια ρόλων, παρεμβάσεις ειδικών, συζητήσεις για 
την αξία του παιχνιδιού στη ζωή του νέου, πειραματικές επισκέψεις και εργαστήρια που αφορούσαν στην σχεδίαση και δημιουργία των 
παιδαγωγικών video . Ένα πρόγραμμα κατάρτισης 10 ημερών, κατά το οποίο εφαρμόσαμε: ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δράσεων και των s
εμπειριών μετά την 1η κινητικότητα, συνεδρίες προβληματισμού, παιχνίδια ρόλων, παρεμβάσεις και συζητήσεις με ειδικούς σχετικά με τους νέους 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα των παιχνιδιών, παρεμβάσεις πάνω στο e-learning και την αξία του για την ευαισθητοποίηση των 
νέων γύρω από την χρήση επιβλαβών παιχνιδιών, εργαστήρια για την δημιουργία και την δοκιμή των διαδικτυακών συνεδριών, που απευθύνονται 
σε νέους, συμπεριλαμβανομένων των νέων με ειδικές ανάγκες και γονείς και διοργάνωση της διαδραστικής Έκθεσης οικολογικών εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών. 
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Οι ωφελούμενοι κατάφεραν να αναπτύξουν ικανότητες σε θέματα κατασκευής 
και υπεύθυνης κατανάλωσης των παιχνιδιών για νέους και μπόρεσαν να 
αναπτύξουν ικανότητες ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο ως άνω 
πεδίο  που θα τους οδηγήσουν να πάρουν πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες 
τους.
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Τα κύματα των μεταναστών που εισήλθαν στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει μια πολυδιάστατη κρίση στις Ευρωπαϊκές αξίες και δομές. Από τη μια
πλευρά, τα άτομα που αναγκάζονται να μετακινηθούν και να φύγουν από τις χώρες τους έχουν ευαισθητοποιήσει πολλούς απλούς πολίτες,
οργανώσεις και εθελοντές με όλο και περισσότερα άτομα να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων αλλά και
για την ανακούφιση των συνεπειών. Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση που επικρατεί έχει προκαλέσει και αρνητικές αντιδράσεις,
συναισθήματα και περιστατικά, ενώ αποδεικνύεται πόσο εύκολα ο ρατσισμός και η ξενοφοβία μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε επίπεδο της
κοινωνίας. Στην Ευρώπη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πολυπολιτισμικός διάλογος και η αμοιβαία κατανόηση είναι κρίσιμες προτεραιότητες.

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Αθήνα,Αθήνα, ΕλλάδαΕλλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: OκτώβριοςOκτώβριος 20162016 –– ΔεκέμβριοςΔεκέμβριος 20172017

Φορέας: ΕΛΙΞΕΛΙΞ ΠρογράμματαΠρογράμματα ΕθελοντικήςΕθελοντικής ΕργασίαςΕργασίας
Ιστότοπος: www.elix.org.gr
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: ΤηλέμαχοςΤηλέμαχος ΜπόνηΜπόνη

Τύπος Δράσης: ΚινητικότηταΚινητικότητα ατόμωνατόμων πουπου δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται στονστον τομέατομέα τηςτης ΝεολαίαςΝεολαίας // ΣεμινάριοΣεμινάριο (ΒΔ1)(ΒΔ1)

Το πρόγραμμα "Peace Action Week - Making Change Happen"
αποσκοπούσε στο να προωθήσει πρωτοβουλίες πολιτών για τους
νέους Ευρωπαίους και να τους εκπαιδεύσει σε μεθόδους ενεργού
συμμετοχής και υποστήριξης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
συμβίωσης. Πιστεύουμε ότι η παρούσα κρίση είναι μια πρόκληση που
μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια ευκαιρία για τις κοινωνίες μας να
μεγαλώσουν και να γίνουν πιο προσβάσιμες, πολυπολιτισμικές και
κυρίως ειρηνικές.

Οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τον ρόλο τους ως κοινωνοί των αλλαγών που επιδιώκουμε στην κοινωνία μας. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι
ενισχύθηκε η συμμετοχή τους στα κοινά, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί και αποτελούν πολλαπλασιαστικό
παράγοντα των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Χάρη στο σεμινάριο, όλοι οι εμπλεκόμενοι ανέπτυξαν νέες δεξιότητες σχετικά με την
οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις, μεθόδους
και εργαλεία για την χρήση τους μετά την επιστροφή τους στις χώρες τους με στόχο την διοργάνωση περαιτέρωδράσεων.

Η ΕΛΙΞ, στο πλαίσιο της προώθησης των γενικότερων δράσεών της, χρησιμοποιεί διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα κανάλια
επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προβολή των προγραμμάτων της και τον αντίκτυπο που αυτά αφήνουν στην τοπική
κοινωνία.Οι συμμετέχοντες ήταν επιφορτισμένοι με την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης για τη διάδοση των αποτελεσμάτων μέσα στην
οργάνωσή τους, καθώς επίσης και μιας ενημερωτικής συνάντησης για την προώθηση του προγράμματος Erasmus+ μετά την επιστροφή τους στις
χώρες τους, με την εξ αποστάσεως υποστήριξη από την ομάδα των εκπαιδευτών.

Η εβδομάδα δράσεων υλοποιήθηκε στην Αθήνα, μεταξύ 23-30 Μαρτίου 2017 με τη συμμετοχή 28 νέων από 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές
χώρες και 8 συνεργαζόμενους φορείς. Το πρόγραμμα δομήθηκε σε δυο μέρη: στο πρώτο μέρος της εβδομάδας οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στα δικαιώματα των
προσφύγων και των μεταναστών, ενώ κατά την διάρκεια του δεύτερου είχαν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν δράσεις
ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την τελευταία μέρα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος η τελική
δράση που συμπεριλάμβανε πολλές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Οοργανισμός νεολαίας Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, διοργάνωσε το πρόγραμμα “ ”, στην Καλαμάτα μεταξύ 2-9 Απριλίου 2017.
Σε αυτό συμμετείχαν σύμβουλοι νέων από 11 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Κροατία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία και Νορβηγία. Δεδομένων των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι και των αναγκών τους
για την ανάπτυξη νέων μεθόδων, δημιουργήσαμε ένα σχέδιο κατάρτισης που πραγματεύτηκε την χρήση πρακτικών που συνδυάζουν την
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την φαντασίας, ως εργαλεία για την ενδυνάμωση και την ένταξη των νέων μεταναστών και
προσφύγων. Αναζήτησαν από κοινού λύσεις και εκπαιδεύτηκαν σε μεθοδολογίες που βοηθούν άτομα που προέρχoνται από δύσκολες
ψυχοκοινωνικές εμπειρίες.

I CAN

youth workers

Ο οργανισμός νεολαίας Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, διοργάνωσε το πρόγραμμα “ ”, στην Καλαμάτα μεταξύ 2-9 Απριλίου 2017.
Σε αυτό συμμετείχαν σύμβουλοι νέων από 11 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Κροατία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία και Νορβηγία. Δεδομένων των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι και των αναγκών τους
για την ανάπτυξη νέων μεθόδων, δημιουργήσαμε ένα σχέδιο κατάρτισης που πραγματεύτηκε την χρήση πρακτικών που συνδυάζουν την
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την φαντασίας, ως εργαλεία για την ενδυνάμωση και την ένταξη των νέων μεταναστών και
προσφύγων. Αναζήτησαν από κοινού λύσεις και εκπαιδεύτηκαν σε μεθοδολογίες που βοηθούν άτομα που προέρχoνται από δύσκολες
ψυχοκοινωνικές εμπειρίες.

I CAN

youth workers

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Ιανουάριος – Ιούλιος 2017

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας:Φιλάρετος Βούρκος

Φορέας: Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ)

Ιστότοπος: http://ngokane.org/en/ican-imagination-and-creativity-for-active-participation-and-inclusion-of-

young-refugees-and-immigrants/

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Καλαμάτα, Ελλάδα

Ιανουάριος – Ιούλιος 2017

Φιλάρετος Βούρκος

Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ)

Καλαμάτα, Ελλάδα

Τύπος δράσης: ΚινητικότηταΚινητικότητα ατόμωνατόμων πουπου δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται στονστον τομέατομέα τηςτης ΝεολαίαςΝεολαίας // ΣεμινάριοΣεμινάριο (ΒΔ1)(ΒΔ1)

ΤΙΤΛΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣΔΡΑΣΗΣ

Imagination and Creativity for Active participation
and inclusion of young refugees and immigrants

Τα αποτελέσματα ήταν κυρίως μαθησιακά με μεγάλο αντίκτυπο στην επαγγελματική εξέλιξη των συμβούλων νέων στη θεματική.

- Απέκτησαν ικανότητες στην καθοδήγηση και συμβουλευτική προς τους νέους και έμαθαν νέες μεθόδους ανάπτυξης της φαντασίας και κυρίως
εργαλεία μη τυπικής μάθησης,

- Έμαθαν πως να ενισχύουν την δημιουργικότητα τους, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κοινωνικομορφωτική δραστηριότητα,

- Έμαθαν τα στάδια που χρειάζονται για την καθοδήγησή της ομάδας στόχου για την ανάληψη πρωτοβουλιών. Επίσης πρακτικά αποτελέσματα
ήταν:

-Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων,

- Η δημιουργία 5 νέων εργαλείων μη τυπικής μάθησης για την θεματική και η δημιουργία 6 προτάσεων για σχέδια + ως δραστηριότητες
συνέχειας του προγράμματος “ ”.

Erasmus
I CAN

- Ανέπτυξαν ομαδικό πνεύμα μαθαίνοντας να συνδημιουργούν εκπαιδευτικές μεθόδους και να τις προσαρμόζουν στις ανάγκες της ομάδας
στόχου τους,

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με την στοχευμένη επιλογή των συμμετεχόντων και την προετοιμασία τους πριν την δραστηριότητα,
με ένα συνδυασμό εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης και άτυπων δράσεων δημιουργίας συνοχής της ομάδας. Στη συνέχεια, μέσα από ένα καλά
δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα, βασισμένο σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης, αλλά και μέσα από την διευκόλυνση της ανταλλαγής
εμπειριών, καλών πρακτικών και ιδεών μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων, η δραστηριότητα είχε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.
Βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό ήταν η πολύπλευρη αξιολόγηση που γινόταν σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου.
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Οι στόχοι του σχεδίου ήταν να:

Όλα τα νέα εργαλεία που δημιουργήθηκαν δημοσιεύτηκαν στην εργαλειοθήκη του , οι συμμετέχοντες διοργάνωσαν
ενδοεπιχειρησιακή ενημέρωση των συναδέλφων τους μετά την επιστροφή τους και τα αποτελέσματα διανεμήθηκαν με την μορφή ηλεκτρονικού
ενημερωτικού δελτίου σε περίπου 600 οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Σε τοπικό επίπεδο το σχέδιο προβλήθηκε σε όλα ταΜΜΕ και
τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

SALTO

� αναζητήσει τρόπους με τους οποίους η φαντασία και η δημιουργικότητα μπορούν να
αποτελέσουν εργαλείο για την ενδυνάμωση των νέων, εστιάζοντας σε νέους μετανάστες
και πρόσφυγες.

� εμπλέξει άμεσα youth workers σε μία διαδραστική διαδικασία ορισμού της φαντασίας και
της δημιουργικότητας και να προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη μεταφορά
καινοτομιών και τη δημιουργία στοχευμένων μεθόδων

� συμβάλει στη δημιουργία ενός δικτύου για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων συνέχειας στο
μέλλον.

� δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν κοινωνικό- εκπαιδευτικά εργαλεία.
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Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η ΣΜ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ

Το σχέδιο «Χτίζοντας τις κοινωνίες του μέλλοντος» αφορούσε στην φιλοξενία δύο απασχολούμενων με τους νέους από τη Σερβία (φορέας
αποστολής είναι «Friends of Children of Serbia») και την Ιορδανία («Service Civil International»), ηλικίας 25-35 ετών, οι οποίοι
φιλοξενήθηκαν από την Κίνηση Εθελοντών ServiceCivil International-Ελλάς ( - ).SCI Hellas

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Αθήνα,Αθήνα, EEλλάδαλλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: ΣεπτέμβριοςΣεπτέμβριος 20162016 –– ΜάρτιοςΜάρτιος 20172017

Φορέας: «Κίνηση«Κίνηση ΕθελοντώνΕθελοντών SS..CC..II.. HellasHellas»»
Ιστότοπος: www.sci.gr
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: ΓιώταΓιώτα ΑρβανίτηΑρβανίτη

Τύπος Δράσης: ΚινητικότηταΚινητικότητα ατόμωνατόμων πουπου δραστηριοποιούνταιδραστηριοποιούνται στονστον τομέατομέα τηςτης

ΝεολαίαςΝεολαίας // ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες ΕθελοντισμούΕθελοντισμού (ΒΔ1)(ΒΔ1)

Το σχέδιο είχε στόχο την απόκτηση εμπειρίας και γνώσης στη διοργάνωση τοπικών
κυρίως δράσεων για νέους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από
ευάλωτες ομάδες, τη γνωριμία των συμμετεχόντων με το πρόγραμμα ERASMUS+,
ώστε να το αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη των οργανισμών τους με την επιστροφή
τους στη χώρα τους και την μεταφορά της τεχνογνωσίας των φορέων αποστολής
σχετικά με τη διοργάνωση δράσεων για παιδιά και πρόσφυγες στον φορέα
φιλοξενίας. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ο Σέρβος προέρχεται
από οικονομικά αδύναμη οικογένεια και η Ιορδανή ζει και εργάζεται στην επαρχία
της χώρας με ελάχιστες ευκαιρίες να συμμετάσχει σε διεθνείς δράσεις).

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις δράσεις του + απέκτησαν εμπειρία στη συγγραφή αιτήσεων χρηματοδότησης και στην υλοποίηση
σχεδίων με χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Erasmus

Δημιουργήθηκε ένα στο οποίο δημοσίευαν άρθρα οι συμμετέχοντες, ανακοινώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του μηνιαίουblog
newsletter του φορέα
Δημιουργήθηκε ένα στο οποίο δημοσίευαν άρθρα οι συμμετέχοντες, ανακοινώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του μηνιαίουblog
newsletter του φορέα

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντάχθηκαν στην ομάδα γραφείου της SCI-Hellas και συμμετείχαν ισότιμα σε όλες τις
καθημερινές διαδικασίες αναλαμβάνοντας καθήκοντα με βάση τη συμφωνία που είχε γίνει μαζί τους. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
υλοποίησης του έργου είχαν καθιερωθεί εβδομαδιαίες συναντήσεις κατά τις οποίες σχεδιαζόταν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
και συζητούνταν τα θέματα που δυσκόλευαν και χρειάζονταν επανασχεδιασμό.
Η παρουσία των δύο συμμετεχόντων έδωσε την δυνατότητα στον φορέα φιλοξενίας να αξιοποιήσει την παρουσία τους με την ενεργή συμμετοχή
τους στη διοργάνωση τοπικών δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθελοντικής δράσης. Κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους συμμετείχαν στη διοργάνωση της Εβδομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (5-10 Δεκεμβρίου 2016) και των βραδιών
παρουσίασης των χωρών και του πολιτισμού τους μέσα από το φαγητό και τον κινηματογράφο, στις επισκέψεις σε φορείς της πόλης οι οποίοι
αναπτύσσουν δράσεις ένταξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο με τους οποίους συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην
Αθήνα. Η συμμετέχουσα από την Ιορδανία, λόγω γλώσσας, βοήθησε στην επικοινωνία και την διαδικασία ένταξης των γυναικών αιτούντων
άσυλο στη νέα τους πραγματικότητα.
Απέκτησαν γνώσεις για χρηματοδότηση σχεδίων από την ΕΕ, κυρίως μέσω του +, μιας και η φιλοξενία τους συνέπεσε με την προετοιμασία
μας για την υποβολή του πρώτου κύκλου χρηματοδότησης του 2016 (Φεβρουάριος). Η διαδικασία αυτή είχε διπλό όφελος, γιατί οι μεν
φιλοξενούμενοι γνώρισαν καλύτερα το Πρόγραμμα + για τη Νεολαία και ο φορέας φιλοξενίας πήρε πληροφορίες και ιδέες για νέες
δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν για την πολιτισμική εκπαίδευση των νέων και των εφήβων και παιδιών.

Erasmus

Erasmus
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ : 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις της σύγχρονης κοινωνίας έχουν αδιαμφισβήτητα αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ο έντονος τρόπος ζωής, οι 
πολλαπλές απαιτήσεις και  προσδοκίες και από τα δύο φύλα, έχουν διαμορφώσει νέους «κανόνες» στις ανθρώπινες σχέσεις. Για τη 
διαμόρφωση μιας σωστής και λειτουργικής σχέσης, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνδέονται άμεσα με (α) τη σωστή 
επικοινωνία ανάμεσα στους συντρόφους, (β) την υπεύθυνη συμπεριφορά που θα προστατεύει από επικίνδυνες σεξουαλικές 
συμπεριφορές (εξάπλωση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών, βία στη σχέση) και (γ) τη 
σεξουαλική υγεία. Αν και διαφορετικοί, οι παραπάνω παράγοντες συνδέονται άμεσα σε μια υγιή σχέση, επηρεάζοντας όχι μόνο την 
ευημερία του ατόμου, αλλά και την κοινωνία. 

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017
Φορέας: άτυπη ομάδα νέων «Ευκαιρία»
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Αναστασία Τιμολόγου
Τύπος Δράσης: Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας / Σεμινάριο Κατάρτισης (ΒΔ1)

T.O.Y.S. (Training on Youth Sexuality) and Healthy 

Οι στόχοι της δραστηριότητας αφορούν στο επίπεδο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων, επικεντρώνοντας σε τρεις 
βασικούς τομείς: 1) σεξουαλική υγεία και σεξουαλική λειτουργία, 2) 
λειτουργικές σχέσεις και αποφυγή της βίας και 3) αυτοπεποίθηση και 
υπεύθυνες συμπεριφορές. 

Η βιωματική μάθηση που εφαρμόζεται στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. Πιο συγκεκριμένα οι 39 συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από 9 χώρες της ΕΕ και γειτνιάζουσες χώρες (Κροατία, Αίγυπτος, 
ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Ιορδανία, Λετονία, Μολδαβία, Πορτογαλία και Σερβία) εκπαιδεύτηκαν στη συγκεκριεμένη θεματική μέσα από μελέτες 
περίπτωσης, εναλλαγή ρόλων, δραματοποίηση, ομαδικές εργασίες, δημιουργικά εργαστήρια, συζητήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α &   Α Ν Τ Ι Κ Τ Υ Π Ο Σ : 
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Το πρόγραμμα δημοσιοποιήθηκε μέσα από αφίσες, facebook, ιστοσελίδες των εταίρων, καθώς και μέσα από τους παρακάτω 
συνδέσμους: T.O.Y.S. and Healthy Relationships videos available @  https://www.youtube.com/watch?v=X0JD6B_n09U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h8yNKyEdApM&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=X6deCgbTG5I  

Articles available @ , https://ceud.org/en/impressions-from-tc-t-o-y-s-and-healthy-relationships/ http://www.civic.md/stiri-ong/35431-t-o-y-
s-learning-to-learn.html

Photo gallery available @   https://drive.google.com/drive/folders/0B_r7JT4tnEAsZ1VYNmJndWxTWE0?usp=sharing

- Ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν γυναίκες και ενημερώθηκαν αναφορικά με την κακοποίηση των γυναικών κατά τη
διάρκεια εκπαιδευτικής επίσκεψης στη ΜΚΟ «Καταφύγιο Γυναίκας» στη Θεσσαλονίκη.

-Ανέπτυξαν την κατανόηση σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγική υγεία και τις σχέσεις.

- Αντάλλαξαν απόψεις και τρόπους επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων στα πλαίσια ενός ασφαλούς περιβάλλοντος

- Ενημερώθηκαν για τον ιό HIV και τις πτυχές της καθημερινότητας των οροθετικών ατόμων κατά τη διάρκεια ομιλίας από εξειδικευμένο

- Οικειοποιήθηκαν, αποδέχτηκαν και σεβάστηκαν τη διαφορετικότητα.

- Αύξησαν τη γνώση και την κατανόηση αναφορικά με την ανθρώπινη σεξουαλική λειτουργία, ενώ διερεύνησαν τους μύθους για τη
σεξουαλικότητα.

- Συμμετείχαν σε κατάρτιση όπου χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και αρχές της μη-τυπικής μάθησης.

- Επικεντρώθηκαν στην αυτοπεποίθηση και τις υπεύθυνες συμπεριφορές.
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Α Ν Τ Ι Κ Τ Υ Π Ο Σ : Α Ν Τ Ι Κ Τ Υ Π Ο Σ : &

Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ 

Η ανάγκη του ανθρώπου να αφηγείται ιστορίες είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος. Μέσα από τις ιστορίες μαθαίνουμε από μικροί να 
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να διαμορφώνουμε την αντίληψή μας για την πραγματικότητα και να αντλούμε δύναμη και παρηγοριά. Είναι 
όμως οι ιστορίες, μόνο για παιδιά; Σε μια εποχή όπου οι νέοι σε όλη την Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις, (ανεργία, 
κοινωνικός αποκλεισμός, ξενοφοβία, , διαφθορά κ.ά.) η τέχνη της αφήγησης αποδεικνύεται ένα σημαντικό εργαλείο εμψύχωσης και bullying
αυτογνωσίας. Μέσα από την αφήγηση οι νέοι μπορούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αποκτήσουν μια ενεργή στάση απέναντι στα 
πράγματα, να κάνουν έναν βήμα πιο κοντά στην προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη και να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του 
«άλλου», του διαφορετικού  .

Πόλη και Χώρα υλοποίησης: 
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Φορέας: 
Ιστότοπος: 
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: 
Tύπος δράσης: 

Η ανταλλαγή νέων «    » που διοργάνωσε το    σε A story for glory You in Europe
συνεργασία με 5 εταίρους από Πορτογαλία, Ισπανία, Λετονία, Πολωνία και 
Ρουμανία, πραγματοποιήθηκε στο καταπράσινο χωριό Καβαλάρι Κιλκίς, στους 
πρόποδες του όρους Μπέλες, και είχε ως σκοπό να εξοικειώσει τους νέους με την 
πανάρχαια αυτή  τέχνη και να τους εμπνεύσει να δημιουργήσουν τις δικές του 
ιστορίες ενδυνάμωσης και να τις αφηγηθούν... μέσα στο τρένο! Στόχος 
προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους νέους να «εξερευνήσουν» την ιδιαίτερη 
τέχνη της αφήγησης, να εμπνεύσουν και να εμπνευστούν από τις ιστορίες που 
μοιράστηκαν μεταξύ τους, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, και να 
ανακαλύψουν πώς οι ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο χρήσιμα εφόδια 
αυτογνωσίας αλλά και πολύτιμα εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου και 
καλλιέργειας της ανεκτικότητας.

Η υποδοχή των επιβατών ήταν ιδιαίτερα θερμή και το δρώμενο στάθηκε αφορμή για όμορφες στιγμές επικοινωνίας. Οι ιστορίες, οι 
οποίες παρουσιάστηκαν στη γλώσσα του κάθε συμμετέχοντα με παράλληλη αφήγηση στα ελληνικά, συγκίνησαν, ενδυνάμωσαν και 
ενέπνευσαν τους ακροατές. Οι συμμετέχοντες κατάφεραν να αντλήσουν δύναμη μέσα από τις ιστορίες που μοιράστηκαν, και να 
έρθουν μερικά βήματα πιο κοντά προς την εκπλήρωση των προσωπικών τους στόχων. «Ήρθα στο πρόγραμμα αυτό χωρίς να ξέρω 
τι να περιμένω. Φεύγω με ένα τσουβάλι γεμάτο διδακτικές ιστορίες και τη βαθιά πίστη πως ο ήρωας του παραμυθιού μου είμαι 
εγώ. Εγώ γράφω την ιστορία μου.» -  , 25 χρονών, Πολωνία.Mikolaj Holak

Facebook Parallaxi Press mag  

Μέσα από εργαστήρια λόγου και θεάτρου και εργαστήρια αφήγησης, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με το σώμα τους, την εκφορά 
της φωνής τους αλλά και την ιδέα της έκθεσής τους στο ακροατήριο. Μέσα από ομαδικά  και αφού τους δόθηκαν όλες οι workshops
απαραίτητες πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια δυνατή, εμψυχωτική ιστορία, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν και 
«σκηνοθέτησαν» τις δικές τους ιστορίες ενδυνάμωσης. Και μάλιστα είχαν την ευκαιρία να τις αφηγηθούν στους επιβάτες του τρένου, 
ανάμεσα στους ακριτικούς σταθμούς Μουριές – Κιλκίς. 
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A story for glory   !

https://astoryforglory.wordpress.com/the-project/
https://www.facebook.com/stalia.pagona/posts/10213637207301969
https://parallaximag.gr/life/mia-ekpliksi-sto-treno-tis-grammis-aleksandroupoli-thessaloniki
https://drive.google.com/file/d/15yZaDfLgbW0-Ry3ozbDC3oyOfibpNRqI/view
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ :

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Τ Υ Π Ο Σ :&

Την τελευταία δεκαετία η οικονομική κρίση και η σημαντική αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη έχει οδηγήσει στην εύρεση
βιώσιμων και εναλλακικτών οικονομικών πρακτικών. Η δράση + ακολουθεί τη στροφή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα καιSE ED
διερευνά τις διαφορετικές παραδόσεις, ενισχύει την ανταλλαγή πρακτικών, την απόκτηση τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, και, τέλος,
προωθεί καινοτόμους εκπαιδευτικές πρακτικές και την ενεργό εμπλοκή των νέων.

Πόλεις και Χώρες υλοποίησης: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), (Αυστρία), (Μεγάλη Βρετανία), ó (Πολωνία), (Πορτογαλία)Graz Bristol Rzesz w Faro
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Οκτώβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017
Φορέας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ιστότοπος: www.seed-uom.org/
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Βασίλειος Δαγδιλέλης

Τύπος Δράσης: Blended Mobility of Young People ( 2)ΒΔ

Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), (Αυστρία), (Μεγάλη Βρετανία), ó (Πολωνία), (Πορτογαλία)Graz Bristol Rzesz w Faro
Οκτώβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βασίλειος Δαγδιλέλης

Blended Mobility of Young People ( 2)ΒΔ

SE ED E+ | κπαιδευτικές πρακτικές και κοινωνική
επιχειρηματικότητα για νέους

Προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στους νέους.

Συνεργασία διαφορετικών φορέων (Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, επιχειρήσεις).
Εκπαίδευση των νέων με/στη χρήση καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων ψηφιακής

επιχειρηματικότητας
Δημιουργία και υλοποίηση πρότυπων επιχειρησιακών εφαρμογών από τους συμμετέχοντες

σε επιχειρήσεις της κοινότητάς τους.

Προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στους νέους.

Συνεργασία διαφορετικών φορέων (Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, επιχειρήσεις).
Εκπαίδευση των νέων με/στη χρήση καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων ψηφιακής

επιχειρηματικότητας
Δημιουργία και υλοποίηση πρότυπων επιχειρησιακών εφαρμογών από τους συμμετέχοντες

σε επιχειρήσεις της κοινότητάς τους.

Οι κύριες δράσεις του έργου που πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή όλων των εταίρων είναι:

- Προπαρασκευαστική συνάντηση στο Klagenfurt (Αυστρία, 28/01/17) με στόχο τον από κοινού προγραμματισμό, προσδιορισμό επόμενων δράσεων και επιμερισμό

καθηκόντων.

- Δημιουργία κοινωνικών μέσων για άμεση επικοινωνία μεταξύ εταίρων και συμμετεχόντων.

- Διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας - επισκόπησης.

- Πενθήμερη εντατική διδασκαλία 25 νέων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (20-24/03/17) με στόχο την κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

- Υλοποίηση επιτόπιας έρευνας (μελέτη περίπτωσης) και βελτιωτικής παρέμβασης/ πρότυπης εφαρμογής των νέων σε μια τοπική κοινωνική επιχείρηση.

- Διεθνές Συνέδριο στο Portimão (Πορτογαλία, 11/09/17) με στόχο την παρουσίαση των ερευνών, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την τελική αξιολόγηση.
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•Διεθνές Συνέδριο (Πορτογαλία) με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών Δικτύων και Τοπικών φορέων, του Δήμου και της Περιφέρειας, τοπικών οργανισμών

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όλων των εταίρων και κοινού της τοπικής κοινότητας.

•Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ιστοσελίδες Πανεπιστημίων, Τοπικών και Εκπαιδευτικών Φορέων (π.χ. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης), Μέσων

Ενημέρωσης όλων των εταίρων.

•Διεξαγωγή εργαστηρίων και παρουσιάσεων των παραγόμενων σε Πανεπιστημιακά μαθήματα.

•Προβολή των παραγόμενων από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις που συμμετείχαν.

•Διαδικτυακή πύλη για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και την την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων της δράσης.

•Ενσωματωμένο Forum με στόχο την προώθηση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερομένων.

•Διαδικτυακά μαθήματα: εκπαιδευτικά βίντεο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με πλούσιο συμπληρωματικό υλικό.

•Ενσωματωμένη ψηφιακή πλατφόρμα με δυνατότητα κατάθεσης επιχειρηματικού σχεδίου, ψηφοφορίας, σχολιασμού και διαμοιρασμού, αλλά και ανάδειξη προς χρηματοδότηση από το κοινό.

•Ψηφιακό Βιβλίο: περιλαμβάνει μέρος της έρευνας, των εφαρμογών των νέων και αξιολόγηση.

•Τελική εξωτερική αξιολόγηση.

Ο αντίκτυπος της δράσης είναι πολλαπλός:

•Συμμετοχή συνολικά 25 νέων στις δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και διάχυσης (ετερόκλητο κοινό 5 ευρωπαϊκών χωρών).

•Μεγάλη ανταπόκριση στη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων νέων μέσω των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και μέσων.

•Προβολή τοπικών παραδειγμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

•Συμμετοχή ευρέος και διεθνούς κοινού στις εκδηλώσεις διάχυσης.

•Εμπλοκή πολλών κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικών φορέων κατά την εκπαίδευση των νέων, την υλοποίηση της έρευνας,

στις μελέτες περίπτωσης και τις εφαρμογές, αλλά και στη διάχυση των παραγόμενων μετά τη λήξη.
Είχαν την ευκαιρία να κάνουν το τεστ για τον ιό στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ «Θετική Φωνή».HIV
Ενημερώθηκαν για τον ιό και τις πτυχές της καθημερινότητας των οροθετικών ατόμων κατά τη διάρκεια ομιλίας από εξειδικευμένο προσωπικό της ΜΚΟ «Θετική Φωνή».HIV
Είχαν την ευκαιρία να κάνουν το τεστ για τον ιό στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ «Θετική Φωνή».HIV

•Διαδικτυακή πύλη για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και την την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων της δράσης.

•Ενσωματωμένο Forum με στόχο την προώθηση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερομένων.

•Διαδικτυακά μαθήματα: εκπαιδευτικά βίντεο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με πλούσιο συμπληρωματικό υλικό.

•Ενσωματωμένη ψηφιακή πλατφόρμα με δυνατότητα κατάθεσης επιχειρηματικού σχεδίου, ψηφοφορίας, σχολιασμού και διαμοιρασμού, αλλά και ανάδειξη προς χρηματοδότηση από το κοινό.

•Ψηφιακό Βιβλίο: περιλαμβάνει μέρος της έρευνας, των εφαρμογών των νέων και αξιολόγηση.

•Τελική εξωτερική αξιολόγηση.

Ο αντίκτυπος της δράσης είναι πολλαπλός:

•Συμμετοχή συνολικά 25 νέων στις δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και διάχυσης (ετερόκλητο κοινό 5 ευρωπαϊκών χωρών).

•Μεγάλη ανταπόκριση στη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων νέων μέσω των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και μέσων.

•Προβολή τοπικών παραδειγμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

•Συμμετοχή ευρέος και διεθνούς κοινού στις εκδηλώσεις διάχυσης.

•Εμπλοκή πολλών κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικών φορέων κατά την εκπαίδευση των νέων, την υλοποίηση της έρευνας,

στις μελέτες περίπτωσης και τις εφαρμογές, αλλά και στη διάχυση των παραγόμενων μετά τη λήξη.
Είχαν την ευκαιρία να κάνουν το τεστ για τον ιό στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ «Θετική Φωνή».HIV
Ενημερώθηκαν για τον ιό και τις πτυχές της καθημερινότητας των οροθετικών ατόμων κατά τη διάρκεια ομιλίας από εξειδικευμένο προσωπικό της ΜΚΟ «Θετική Φωνή».HIV
Είχαν την ευκαιρία να κάνουν το τεστ για τον ιό στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ «Θετική Φωνή».HIV
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To ακρώνυμο “  . . . . . . . . ” σημαίνει Νεανική Επιχειρηματικότητα μέσω της Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομίας στην Άτυπη YOU ESSENT IAL
Κατάρτιση με Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις.  σεμινάριο αφορά στην μαθησιακή κινητικότητα και κατάρτιση των   και των νέων To youth workers
leaders στα πλαίσια του +  . Το σεμινάριο εστιάζει στην ανεργία των νέων και τις λύσεις που προσφέρονται μέσω ERASMUS Learning Mobility
της κοινωνικής οικονομίας με τις μη τυπικές και άτυπες μαθησιακές προσεγγίσεις. Η ανεργία των νέων έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε. ως 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ σε όλο τον κόσμο. 

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: 
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 
Φορέας: 
Ιστότοπος:  http://youessentialproject.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
Υπεύθυνες επικοινωνίας: 
Τύπος Δράσης: 

Ο κύριος στόχος του έργου YOU E.S.S.E.N.T.I.A.L είναι να βρεθεί μια πρόσθετη καινοτόμος πηγή απασχόλησης παράλληλα με την επίλυση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί επίσης η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς κοινωνικών 
επιχειρηματιών και δημιουργών αλλαγών. 

Μετά από το σεμινάριο έγιναν νέες συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, τοπικών φορέων και άλλων φορέων από άλλες πόλεις, 
που είχαν ενημερωθεί για την δράση και μας είχαν επισκεφθεί. Ευελπιστούμε ότι επιτύχαμε ένα μακροπρόθεσμα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 
Πρώτον, η πλατφόρμα on-line και η σελίδα  διευκολύνει τη συνεργασία των οργανώσεων που αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου με το F bookace
θέμα. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι συμμετέχοντες πρότειναν καινοτόμες ιδέες και λύσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τον 
τόπο. Μία από τις συνέπειες είναι σίγουρα οι ιδέες για κοινωνικές επιχειρήσεις που πρότειναν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του κύκλου 
κατάρτισης. Το έργο αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα, στο ξενοδοχείο που το φιλοξένησε ως νέα βιώσιμη πηγή εργασίας  off
season, και τους τοπικούς φορείς που γνώρισαν για πρώτη φορά την δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Erasmus+. Οι νεοαποκτηθείσες 
δεξιότητες και εμπειρίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προωθήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν και να επηρεάσουν θετικά τους άλλους 
νέους, παρακινώντας τους να γίνουν ενεργοί πολίτες. Οι εταίροι που συμμετείχαν στο σχέδιο βελτίωσαν την ικανότητα στην οργάνωση παρόμοιων 
δραστηριοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις για μελλοντικά κοινά έργα. 

http://youessentialproject.blogspot.com/2017/02/blog-post.html, 
http://www.arcadiaportal.gr/news/ylopoiisi-paneyropaikoy-epimorfotikoy-seminarioy-

sto-gytheio-lakonias?fbclid=IwAR2xwf3AdEp, 

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στο Γύθειο από 15-21/12/2016 στο ξενοδοχείο  . Το πρόγραμμα πρόσφερε την ευκαιρία σε 35 Castello Antico
άτομα από 8 χώρες του προγράμματος της ΕΕ όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Εσθονία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρουμανία να μάθουν 
σε ένα καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον, όπου η νεολαία συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία μάθησής της. Σε αυτόν τον χώρο, 
αντικατοπτρίζονται, μοιράζονται, πειραματίζονται, και συζητούν χρησιμοποιώντας εργαλεία μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στον τομέα 
νεολαίας (Θέατρο Φόρουμ, ζωντανή βιβλιοθήκη, παιχνίδια ρόλων). 
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http://www.arcadiaportal.gr/news/ylopoiisi-paneyropaikoy-epimorfotikoy-seminarioysto-
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ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα ανταλλαγήςανταλλαγής YOUNGYOUNG MEDIAMEDIA MAKERSMAKERS απευθ ύνθ ηκεαπευθ ύνθ ηκε σεσε 3939 νέουςνέους απόαπό 77 χώρεςχώρες πουπου ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται γιαγια τηντην backpackbackpack 
δημοσιογραφία,δημοσιογραφία, ττοο storytellingstorytelling, τταα νέανέα μέσαμέσα μαζικήςμαζικής ενημέρωσης,ενημέρωσης, ττοο blogging,blogging, τηντην ενεργήενεργή ιδιότηταιδιότητα τουτου πολίτηπολίτη καικαι τηντην επιχειρηματικότητα.επιχειρηματικότητα. 
ΣηματοδοτήθηκεΣηματοδοτήθηκε ηη έναρξηέναρξη μιαςμιας συζήτησηςσυζήτησης γιαγια τοτο ρόλορόλο τηςτης δημοσιογραφίας,δημοσιογραφίας, τωντων νέωννέων μέσωνμέσων μαζικήςμαζικής ενημέρωσης,ενημέρωσης, τουτου bloggingblogging καικαι τηςτης backpackbackpack 
δημοσιογραφίαςδημοσιογραφίας στηστη διέγερσηδιέγερση τουτου αισθήματοςαισθήματος δημιουργικότηταςδημιουργικότητας καικαι επιχειρηματικότηταςεπιχειρηματικότητας καικαι στηστη συμβολήσυμβολή τουςτους στηστη δημιουργίαδημιουργία ενεργώνενεργών πολιτών,πολιτών, σσεε 
έναένα περιβάλλονπεριβάλλον πουπου μαστίζεταιμαστίζεται απόαπό οικονομική,οικονομική, πολιτιστικήπολιτιστική καικαι πολιτισμικήπολιτισμική κρίση.κρίση.

Πόλη και Χώρα υλοποίησης: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Ιούνιος 2017- Μάιος 2018
Φορέας: EN.O Greece (Environment Online Greece)
Ιστότοπος: www.enogreece.org
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελένη Ιβάσινα
Τύπος Δράσης: Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ιούνιος 2017- Μάιος 2018

EN.O Greece (Environment Online Greece)
www.enogreece.org

Ελένη Ιβάσινα
Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

YOUNG MEDIA MAKERS

Με δεδομένο ότι και στις 7 συμμετέχουσες χώρες υπάρχει αλλοίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών από τα ΜΜΕ, οι στόχοι που
επιτεύχθηκαν είναι:
-Η συνειδητοποίηση πως μέσα στη νέα οικονομική και πολυπολιτισμική πραγματικότητας τα νέα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης μπορούν να
παρέχουν δεξιότητες, ικανότητες και εφόδια στους νέους για την αγορά εργασίας
-Η δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών

-Η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

-Η κατανόηση και οι δυνατότητες του προγράμματος Νεολαία στην αγορά εργασίας

-Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των youth workers μέσα από την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων (Youthpass)

-Η ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης, της αυτογνωσίας μέσα από τις καθημερινές διεπαφές, την αξιολόγηση και λειτουργία των coaching groups

Με δεδομένο ότι και στις 7 συμμετέχουσες χώρες υπάρχει αλλοίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών από τα ΜΜΕ, οι στόχοι που
επιτεύχθηκαν είναι:
-Η συνειδητοποίηση πως μέσα στη νέα οικονομική και πολυπολιτισμική πραγματικότητας τα νέα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης μπορούν να
παρέχουν δεξιότητες, ικανότητες και εφόδια στους νέους για την αγορά εργασίας
-Η δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών

-Η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

-Η κατανόηση και οι δυνατότητες του προγράμματος Νεολαία στην αγορά εργασίας

-Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των youth workers μέσα από την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων (Youthpass)

-Η ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης, της αυτογνωσίας μέσα από τις καθημερινές διεπαφές, την αξιολόγηση και λειτουργία των coaching groups

Οι δραστηριότητες με μεθόδους μη τυπικής μάθησης συνοπτικά είναι:
-Μέθοδοι αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας: coaching group, learning achievement book, evaluation processes

-Ενωτικές μέθοδοι: team building, διαπολιτισμικές βραδιές και δραστηριότητες ανατροφοδότησης

-Μάθηση με αυτοπειραματισμό: Το ταξίδι του ήρωα π.χ. τροφοδότησε σύμβολα, οράματα και στιγμές έμπνευσης

-Μέθοδοι δημιουργικότητας και δημιουργίας ιδεών, προγράμματα ανοιχτού κώδικα, δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι δραστηριότητες με μεθόδους μη τυπικής μάθησης συνοπτικά είναι:
-Μέθοδοι αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας: coaching group, learning achievement book, evaluation processes

-Ενωτικές μέθοδοι: team building, διαπολιτισμικές βραδιές και δραστηριότητες ανατροφοδότησης

-Μάθηση με αυτοπειραματισμό: Το ταξίδι του ήρωα π.χ. τροφοδότησε σύμβολα, οράματα και στιγμές έμπνευσης

-Μέθοδοι δημιουργικότητας και δημιουργίας ιδεών, προγράμματα ανοιχτού κώδικα, δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες.
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-Διαδικτυακή κοινοποίηση/διάχυση μέσω πολυμεσικών ρεπορτάζ/κειμένων
-Σχεδιασμός /διάχυση από τους συμμετέχοντες, πληροφοριακού υλικού, που ανταποκρίνεται στα νέα ήθη χρήσης των διαδικτυακών μέσων:
https://youtu.be/AoADr0FZRJw https://youtu.be/tmI9tQhkqsQ,
-Σχεδιασμός από τους συμμετέχοντες και εκτύπωση έντυπου υλικού (περιοδικό)

-Εξερεύνηση νέων εννοιών (backpack δημοσιογραφία, νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματικότητα, startup επιχειρήσεις,
storytelling και blogging)
-Ανάπτυξη κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
-Παρουσίαση του Erasmus+ και του Youthpas .s
-Ενεργή συμμετοχή και καθημερινή ανατροφοδότηση.
-Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και μαθησιακών τεχνικών
-Βιωματικές δραστηριότητες, συζητήσεις με δημοσιογράφους και bloggers και εργασία σε ομάδες με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.
-Αυτοβελτίωση και αυτοαξιολόγηση. -Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
-Ενεργή συμμετοχή στην επικοινωνιακή πολιτική του προγράμματος, με ερωτήσεις και απόψεις τους στις προσχεδιασμένες επισκέψεις στο
Europe Direct, στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στην EΡΤ3 και τη ΔΕΠΘΕ (TV100, FM100).
-Σημαντικά μαθήματα στάσης ζωής, μετά από συζήτηση με δημοσιογράφο, συγγραφέα και blogger που είναι άτομο με αναπηρία.
Αποτελέσματα και αντίκτυπος:
-Τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης: Με το εργαστήριο scavenger hunt.
-Συμμετέχοντες: Χρηστικότητα και χρησιμότητα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσκεψη στο Europe Direct
-Τοπική αυτοδιοίκηση: Συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο πολιτισμού για το σχέδιο και τα οφέλη του
-Μέσα μαζικής ενημέρωσης :TV100, FM100, ΕΡΤ3 .Συζήτηση με έμπειρους δημοσιογράφους
-Xώρες των συμμετεχόντων: Αποστολή άρθρων για το σχέδιο και την πόλη υποδοχής
-Οργανισμός υποδοχής: Επέκταση της καλής φήμης του οργανισμού, αύξηση του αριθμού εθελοντών

-Εξερεύνηση νέων εννοιών (backpack δημοσιογραφία, νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματικότητα, startup επιχειρήσεις,
storytelling και blogging)
-Ανάπτυξη κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
-Παρουσίαση του Erasmus+ και του Youthpas .s
-Ενεργή συμμετοχή και καθημερινή ανατροφοδότηση.
-Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και μαθησιακών τεχνικών
-Βιωματικές δραστηριότητες, συζητήσεις με δημοσιογράφους και bloggers και εργασία σε ομάδες με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.
-Αυτοβελτίωση και αυτοαξιολόγηση. -Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
-Ενεργή συμμετοχή στην επικοινωνιακή πολιτική του προγράμματος, με ερωτήσεις και απόψεις τους στις προσχεδιασμένες επισκέψεις στο
Europe Direct, στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στην EΡΤ3 και τη ΔΕΠΘΕ (TV100, FM100).
-Σημαντικά μαθήματα στάσης ζωής, μετά από συζήτηση με δημοσιογράφο, συγγραφέα και blogger που είναι άτομο με αναπηρία.
Αποτελέσματα και αντίκτυπος:
-Τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης: Με το εργαστήριο scavenger hunt.
-Συμμετέχοντες: Χρηστικότητα και χρησιμότητα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσκεψη στο Europe Direct
-Τοπική αυτοδιοίκηση: Συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο πολιτισμού για το σχέδιο και τα οφέλη του
-Μέσα μαζικής ενημέρωσης :TV100, FM100, ΕΡΤ3 .Συζήτηση με έμπειρους δημοσιογράφους
-Xώρες των συμμετεχόντων: Αποστολή άρθρων για το σχέδιο και την πόλη υποδοχής
-Οργανισμός υποδοχής: Επέκταση της καλής φήμης του οργανισμού, αύξηση του αριθμού εθελοντών

Μ Ο Ρ Φ Ε Σ Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ

www.enogreece.org
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Το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "Βeyond Borders -Πέρα από τα σύνορα", υλοποιήθηκε στο Ορφάνι Καβάλας, 108 χλμ από την πόλη της Θεσσαλονίκης,στο χώρο της 

κατασκήνωσης "Τσαφ Τσουφ", τις ημερομηνίες 27 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου 2017. Νέοι και νέες με και χωρίς αναπηρία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από 9 

διαφορετικές χώρες, έλαβαν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, σε καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Μέσα από τη συνεργασία με άλλους νέους/ες με και την 

αλληλεπίδραση τους με ανθρώπους με αναπηρίες, οι συμμετέχοντες καλλιέργησαν στάσεις και δεξιότητες σχετικές με την αλληλεγγύη, την συνύπαρξη, τη 

συνεργατικότητα και πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης, είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, να συνυπάρξουν και να συν-δημιουργήσουν με ανθρώπους με 

ποικίλες αναπηρίες, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την διαφορετικότητα

Πόλη/εις και Χώρα/ες υλοποίησης: Ορφάνι Καβάλας, Ελλάδα 
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: Μάιος 2017 – Μάιος 2018 
Φορέας: Παιδιά Εν Δράσει
Ιστότοπος: www.kidsinaction.gr
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Όλγα Κυριακίδου olga@kidsinaction.gr 
Τύπος Δράσης: Ανταλλαγή Νέων (ΒΔ1)

- Η χρήση εναλλακτικών μορφών δραστηριοτήτων (καλλιτεχνικές και αθλητικές), η δημιουργική απασχόληση και η ψυχαγωγία ανθρώπων με αναπηρία.

- Η κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία στην καθημερινότητα τους.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με αντίστοιχες δομές για ανθρώπους με αναπηρία που λειτουργούν σε χώρες της Ε.Ε

- Η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων σε θέματα φροντίδας, αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης

- Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία (2010–2020).

- Η γνωριμία και η συμβίωση νέων με ή χωρίς αναπηρία.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος κινητικότητας νέων "Beyond Borders- Πέρα από τα σύνορα" είναι πολλαπλά και σχετίζονται με την 
καλλιέργεια ικανοτήτων όπως, ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, επικοινωνιακές δεξιότητες, καλλιτεχνικές δεξιότητες, με τη γενικότερη 
προώθηση της γνώσης σχετικά με τα φαινόμενα αποκλεισμού στη βάση της αναπηρίας και πως αυτά αντιμετωπίζονται σε διαφορετικές χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι/εες ανέπτυξαν ικανότητες συμμετοχής σε ομάδες, όπως: η από κοινού λήψη αποφάσεων, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η συνεργασία, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν δεξιότητες γλωσσικής αλλά και μη λεκτικής επικοινωνίας, διαπολιτισμικής 
ευαισθησίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων, έχει παραχθεί ντοκιμαντέρ, το οποίο περιγράφει όχι μόνο τις δραστηριότητες του προγράμματος 
αλλά περιέχει ακόμα μαρτυρίες των νέων για τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, τα συναισθήματα τους, τους προβληματισμούς τους, τη 
συνολική την εμπειρία τους συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "Beyond Borders- Πέρα από τα σύνορα" και τα σχέδια τους για το κοινό τους 
μέλλον στην Ευρώπη.

Το σχέδιο κινητικότητας υλοποιήθηκε σε καλοκαιρινή κατασκήνωση όπου φιλοξενούνται 
κάθε χρόνο σχεδόν 150 άνθρωποι με αναπηρία. H υλοποίηση του χωρίστηκε σε δύο επίπεδα:

·Υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο και χώρο.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχεδίου αυτού, ήταν η αλληλεπίδραση νέων με και χωρίς

αναπηρία σε ένα πλαίσιο το οποίο περιελάμβανε, προετοιμασία των ομάδων πάνω σε

θέματα καλλιτεχνικής, ψυχαγωγικής και αθλητικής φύσεως και εφαρμογή των μαθησιακών

εκροών σε εκπαιδευτικά εργαστήρια αλληλεπίδρασης με άτομα με αναπηρία.

·Ομαδική εργασία των συμμετεχόντων για την προετοιμασία εκπόνησης
δραστηριοτήτων για ανθρώπους με αναπηρία μέσα από τα καλλιτεχνικά εργαστήρια:
Χορός, Τσίρκο, Μουσική, Μαγειρική, Creative Instalation.
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Erasmus+

Youth
Κατάλογος καλών πρακτικών – επιτυχημένων ιστοριώνΚατάλογος καλών πρακτικών – επιτυχημένων ιστοριών

2016-2018

Eθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+
για τον Τομέα της Νεολαίας / Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
111 43, Αθήνα

Τηλ: 2131314450, -453 & -460
Ε-mail: erasmusplus-youth@inedivim.gr

Eθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+
για τον Τομέα της Νεολαίας / Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
111 43, Αθήνα

Τηλ: 2131314450, -453 & -460
Ε-mail: erasmusplus-youth@inedivim.gr

ά ριφοςά ριφοςά ριφοςά ριφοςά ριφοςά ριφος
Κοιν.Σ.Επ.

Δημιουργία:

www.agrifos.gr
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