
Μετά την διαδικτυακή έναρξη του έργου 
UPRAISE, το ενημερωτικό μας δελτίο 
στοχεύει να σας ενημερώνει για τις 
εξελίξεις και τα νέα του έργου. Το έργο 
UPRAISE είναι μια Στρατηγική Σύμπραξη 
Erasmus + για τη  Νεολαία.  
 
Το έργο θα δημιουργήσει εργαλεία για 
νέους επαγγελματίες για τη στήριξη της 
συμμετοχής των νέων στα κοινά με στόχο 
την κοινωνική αλλαγή. 
 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 
Η άμεση ομάδα στόχος του έργου μας 
είναι οι επαγγελματίες στον τομέα της 
νεολαίας όπως εκπαιδευτές νέων, 
μέντορες εθελοντών του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης, κοινωνικοί 
λειτουργοί και εκπαιδευτικοί κ.α. 
Η τελική ομάδα στόχος του έργου μας 
είναι οι νέοι με εστίαση στους νέους με 
λιγότερες ευκαιρίες. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
Α.  Δημοκρατία & Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Β. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και 
του αντισλαμισμού 
Γ. Ισότητα των φύλων & δικαιώματα ως 
προς την σεξουαλική επιλογή 
Δ. Κλιματική Αλλαγή 

Όλα τα θέματα που έχουμε εντοπίσει ως 
ενδιαφέροντα μεταξύ των ομάδων στόχου 
μας σχετίζονται με τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 Ερευνητική Μελέτη: «Η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Κατάρτισης και το Μοντέλο 
Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτή: Η πολιτική 
διάσταση του έργου των εκπαιδευτών 
νέων στην Γερμανία, την Ελλάδα, την 
Κύπρο και τη Ρουμανία».  
1. Εγχειρίδιο «Διαχείριση Έργων στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ενεργός 
συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 
κοινά’ από νέους συντονιστές 
εθελοντών και νέους εθελοντές».  

3. «Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη UPRAISE» 
για χρήση από επαγγελματίες στον 
τομέα της νεολαίας με στόχο την 
ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα 
κοινά με μεθόδους που είναι 
ελκυστικές για τους νέους με λιγότερες 
ευκαιρίες:  

Α. Lego®  Serious Play®  

Β. Photovoice 

Γ. Θέατρο των Καταπιεσμένων (Theatre 

of the Oppressed) 

Δ. Kahoot! Quizzes  

 

 

 

 

Τεύχος I, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό  Δ ε λτ ί ο  U P R A I S E  

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για 

τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν..  

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 
 

Συντονιστής: GEMEINSAM LEBEN & LERNEN IN EUROPA E.V.- ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 SOCIAL INNOVATION AND COHESION INSTITUTE (FIFTY- FIFTY)- ΕΛΛΑΔΑ 

 ARISTA DEKA- ΚΥΠΡΟΣ 

 CENTRUL DE VOLUNTARIAT CLUJ-NAPOCA- ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

Ακολουθήστε τη σελίδα 
μας στο FACEBOOK για 
περισσότερα νέα σχετικά 
με τη συμμετοχή των 
νέων, την κοινωνική 
αλλαγή, τις μεθόδους 
εργασίας των ατόμων που 
εργάζονται με τους νέους 
και τα θέματα που ερευνά 
το έργο.  

https://www.facebook.com/

UpraiseEU  

Επίσημη Ιστοσελίδα 
www.upraise-project.eu  

  

Λάβετε μέρος στις 
συζητήσεις μας στο 
Twitter #UpraiseEU 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο  
συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  
Erasmus+  
 
Βασική Δράση:  
Συνεργασία για Καινοτομία 
και Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών.  
 
Δράση:  
Στρατηγικές Συμπράξεις.  
Τομέας: Στρατηγικές 
Συμπράξεις για τη Νεολαία. 
 
Κύριος στόχος: 
Ανάπτυξη Καινοτομίας. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

http://www.gemeinsam-in-europa.de
http://www.fifty-fifty.gr
https://aristadeka.eu
http://www.centruldevoluntariat.ro
https://www.facebook.com/UpraiseEU
https://www.facebook.com/UpraiseEU
http://www.upraise-project.eu/


ΤΟ ΕΡΓΟ UPRAISE ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες στην Ευρώπη 

είναι η πολιτική αποστασιοποίηση των νέων όσον αφορά 

την ένταξή τους στην παραδοσιακή πολιτική ή σε 

οργανώσεις. Οι νέοι είναι πιο πιθανό να ενδιαφερθούν 

για με μη- οργανωμένες δομές, όπως κάποιες 

πρωτοβουλίες με στόχο συγκεκριμένα θέματα. Συνήθως 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους αυθόρμητα και για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συχνά αναμένουν άμεση 

ικανοποίηση και εκφράζουν μια «παθητική» υποστήριξη 

μέσω των κοινωνικών μέσων (Like, Dislike, Σχόλιο ή 

Διαμοίραση). Για τους εταίρους του έργου, η συμμετοχή 

των νέων περιλαμβάνει την ψηφοφορία σε εθνικές και 

Ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά υπερβαίνει επίσης την 

παραδοσιακή πολιτική. 

Οι εταίροι του έργου αναγνωρίζουν ως πολιτική 

συμμετοχή των νέων:  

(Α) Οποιεσδήποτε νόμιμες δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από πολίτες που πρόκειται ή ενδέχεται  να 

επηρεάσουν ή να αλλάξουν την διακυβέρνηση, τις 

δημόσιες πολιτικές, ή τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν οι θεσμοί.   

(B) ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η συμμετοχή 

σε διάφορους οργανισμούς, η συμμετοχή σε 

πολιτιστικούς οργανισμούς ή δραστηριότητες, η 

υπογραφή αιτημάτων, η συμμετοχή σε διαμαρτυρίες, η 

επικοινωνία με πολιτικούς, η δημιουργία εκστρατειών 

εκστρατείες στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η 

ανάληψη ενεργούς κοινωνικής δράσης στο διαδίκτυο 

κ.λπ. Με το έργο μας θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην 

ανάγκη των επαγγελματιών που εργάζονται με τους 

νέους για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη εστιάζοντας 

στις ικανότητες για την υποστήριξη της ενεργού 

συμμετοχής των νέων στα κοινά. Επιπλέον, θέλουμε να 

τονίσουμε το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι 

εκπαίδευσης και εργασίας με τους νέους δεν είναι 

ελκυστικές για τους σημερινούς νέους, ειδικά για 

εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες που συχνά αισθάνονται 

άβολα σε επίσημα περιβάλλοντα. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το UPRAISE θα εξοπλίσει τους επαγγελματίες στον τομέα 

της νεολαίας με πρακτικά εργαλεία για χρήση στη 

δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας 

θα υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή των νέων με 

λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά με στόχο να επιφέρουν 

κοινωνικές αλλαγές. Το έργο θα ενισχύσει τη διεθνή 

διάσταση της εργασίας με τους νέους και τις ικανότητες 

και το διεθνές πεδίο δράσης των εταίρων. Τέλος, το έργο 

θα επηρεάσει την επιρροή και την αναγνώριση της 

εργασίας με τους νέους (youth work).  


