
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 πρόγραμμα Upraise: Youth Participation for Social 

Change (Η Συμμετοχή των Νέων για την Κοινωνική 

Αλλαγή) προχωρά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

του έργου. Τους τελευταίους μήνες οι εταίροι από την 

Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία 

εργάζονται για την ανάπτυξη των Πνευματικών 

Παράγωγων του προγράμματος. Μέχρι στιγμής, τα 3 από 

τα 4 παράγωγα έχουν ολοκληρωθεί, και θα 

δημοσιευτούν επίσημα τους επόμενους μήνες.  

Στα παράγωγα περιλαμβάνεται : 

1. Μια ερευνητική μελέτη με τίτλο - 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης 

και το Μοντέλο Ικανοτήτων 

Εκπαιδευτών: Η πολιτική διάσταση 

του έργου των εκπαιδευτών στον 

τομέα της νεολαίας στη Γερμανία, 

την Ελλάδα, την Κύπρο και τη 

Ρουμανία.  

2 .  Το δεύτερο πνευματικό 

παράγωγο αποτελεί ένα εγχειρίδιο 

– Διαχείριση Πρωτοβουλιών 

Ενεργών Πολιτών με νέους 

συντονιστές εθελοντισμού και 

νέους εθελοντές, το οποίο εξετάζει 

την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ένα μηχανισμό 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εγχειρίδιο περιέχεται 

λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι 

οργανώσεις μπορούν να ενισχύσουν την εμπλοκή 

εθελοντών στην εφαρμογή των Πρωτοβουλιών.  

3. Το τρίτο πνευματικό παράγωγο – Η Εκπαιδευτική 

Εργαλειοθήκη Upraise  περιλαμβάνει τέσσερις 

καινοτόμες μεθόδους που βασίζονται στη μη τυπική 

μάθηση, (Lego Serious Play, Photo Voice, το Θέατρο των 

Καταπιεσμένων και αντίστοιχα Κουίζ) μέσω των οποίων 

οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορούν να 

προσεγγίσουν τους νέους και να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή τους σε συζητήσεις που σχετίζονται με τα 

θέματα του έργου (Αντισημιτισμός και Αντι-ισλαμισμός, 

Κλιματική Αλλαγή, Δημοκρατία και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, Ισότητα των Φύλων και Δικαιώματα στη 

Σεξουαλικότητα). 

Τον Ιούλιο του 2021 οι εταίροι του έργου είχαν πολλές 

ευκαιρίες να συναντηθούν και να συνεργαστούν για την 

ανάπτυξη και τη πρακτική εφαρμογή των παράγωγων. 

Πρώτον, στις 26 Ιουλίου, ο οργανισμός Centrul de 

Voluntariat Cluj-Napoca φιλοξένησε στην καρδιά της 

Τρανσυλβανίας την πρώτη διακρατική συνάντηση των 

εταίρων του έργου με φυσική παρουσία. Ήταν μια 

μεγάλη ευκαιρία για τους εταίρους να γνωριστούν 

καλύτερα και να συζητήσουν θέματα που αφορούσαν 

την υλοποίηση του έργου. Η ημερήσια διάταξη 

περιελάβανε ανασκόπηση του 2ου και 3ου πνευματικού 

παράγωγου, συζητήσεις για τη διαχείριση του έργου, 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων προώθησης και 

διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και 

προετοιμασία της επερχόμενης διακρατικής 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Δεύτερον, μεταξύ της 

27ης και της 30ης Ιουλίου οργανώθηκε σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον, μακριά από το θόρυβο της πόλης, στην 

περιοχή Sălaj, η δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας 

και κατάρτισης του έργου, Upraise in Service Training for 

Youth Workers.  



Για τρεις ημέρες, 11 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν 

τους οργανισμούς-εταίρους του έργου συγκεντρώθηκαν 

για να μελετήσουν τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του έργου, να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους και 

να δώσουν ανατροφοδότηση.  

Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε, εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά από τους εταίρους, και ο κάθε 

συμμετέχοντας είχε παράλληλα το ρόλο του 

εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. Ο εκπρόσωπος της 

κάθε χώρας είχε το δικαίωμα να μοιραστεί την εμπειρία 

του με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, σχετικά με τη 

μέθοδο την οποία είχε αναλάβει ο οργανισμός που 

εκπροσωπούσε, πάνω σε ένα από τα θέματα του έργου. 

Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν καταγράφηκαν και 

εφαρμόστηκαν μετά το εκπαιδευτικό σεμινάριο. 

Τους επόμενους μήνες οι εταίροι του έργου θα 

ολοκληρώσουν το 3ο και 4ο πνευματικό παράγωγο και θα 

συναντηθούν τον Νοέμβριο στην Κύπρο για μια ακόμη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διακρατική συνάντηση για να συζητήσουν την υλοποίηση 

του 4ου παράγωγου (οδηγός για διαδικτυακές καμπάνιες) 

καθώς και να σχεδιάσουν μελλοντικές δραστηριότητες 

πολλαπλασιασμού καθώς και δραστηριότητες διάδοσης. 

 

 

 

 

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτήν. 


