
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Την 1η Απριλίου 2022, έλαβε χώρα η τελευταία 
Διακρατική Συνάντηση για το έργο “Upraise”, 
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη 
Θεσσαλονίκη. Οι εταίροι είχαν μια πολύ 
παραγωγική συζήτηση,  κατά την οποία 
συνόψισαν τη δουλειά που επετεύχθη μέχρι 
στιγμής και συζήτησαν για τα μέτρα 
βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.  
Το τελευταίο περιελάμβανε σχεδιασμό 
Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων, υπό τη 
μορφή Εργαστηρίων Διάδοσης, που θα 
υλοποιηθούν σε όλες τις χώρες προέλευσης των 

εταίρων. 

Πέραν των εκδηλώσεων, οι εταίροι κατέληξαν 
ότι η διάδοση θα γίνεται, επίσης, μέσω της 
ιστοσελίδας και της σελίδας στο Facebook, οι 
οποίες δημιουργήθηκαν, ειδικά, για το έργο. 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Πνευματικό Παράγωγο N.1 

Η ερευνητική μελέτη "Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Κατάρτισης» και το Μοντέλο Ικανότητας 
Εκπαιδευτή: “Η πολιτική διάσταση της δουλειάς των 
εκπαιδευτών νεολαίας στη Γερμανία, την Ελλάδα, 
την Κύπρο και την Ρουμανία» αναλύει την πολιτική 
διάσταση της δουλειάς των εκπαιδευτών, βασισμένη 
στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εκπαίδευση και 
την Κατάρτιση(ETS). Μπορείτε να βρείτε την 
Εργαλειοθήκη υπό τη μορφή φορητού αρχείου αλλά 
και ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του έργου και σε 
όλες τις σχετικές πλατφόρμες.  
 
Πνευματικό Παράγωγο N.2 
Ένα εγχειρίδιο με καλές πρακτικές και εργαλεία, που 
εστιάζουν στη Διαχείριση του Ανθρώπινου 
Δυναμικού των Εθελοντών, κατά την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών, 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Upraise”. 
Προκειμένου το εγχειρίδιο να καταστεί προσβάσιμο 
σε ένα ευρύτερο κοινό , δημιουργήθηκε ένα βίντεο 
με το επαγγελματικό λογισμικό Powtoon, το οποίο 
ανέβηκε στην ιστοσελίδα του έργου, μαζί με το 
Εγχειρίδιο. 
 
Πνευματικό Παράγωγο N.3 
Η “ Εργαλειοθήκη Κατάρτισης UPRAISE” 
δημιουργήθηκε ως εργαλείο πληροφόρησης και 
κατάρτισης επαγγελματιών στον τομέα της 
νεολαίας, για καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων των Α. Lego Serious Play  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Τεύχος IV, ΑΝΟΙΞΗ 2022 

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

Η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις θέσεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 

σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
 

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

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΧΟΧΗΣ (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. 

 
Βασικός 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/


Β. Photovoice, Γ. Το Θέατρο των Καταπιεσμένων, και Kahoot! Quizzes. Οι 
εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους αυτές, για να 
βελτιώσουν τη συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή των νέων σε συνεδρίες, 
οι οποίες πραγματεύονται  σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως: η 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Καταπολέμηση του αντι-
σημιτισμού και του αντι-ισλαμισμού, η Ισότητα Φύλων, το Δικαίωμα στη 
Σεξουαλικότητα, και η Κλιματική Αλλαγή, όπως αυτές που εφάρμοσαν οι 
εταίροι.  

Μπορεί κανείς να βρει την εργαλειοθήκη υπό τη μορφή ενός φορητού 
αρχείου, αλλά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της του έργου και σε όλες 
τις σχετικές πλατφόρμες.  

Πνευματικό Παράγωγο Output N.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εργαλειοθήκη UPRAISE για Επιτυχημένες Διαδικτυακές Καμπάνιες & 
Εκστρατείες Συλλογής Υπογραφών” είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε επαγγελματία στον τομέα της νεολαίας να κατανοήσει τις 
αρχές λειτουργίας των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Η εργαλειοθήκη 
παρέχει σε αυτούς όλα τα απαραίτητα μέσα οργάνωσης μιας επιτυχημένης 
διαδικτυακής εκστρατείας, σχετικά με θέματα που επηρεάζουν τους νέους 
και την κοινωνία μας . Σκοπός είναι η κινητοποίηση των νέων ανθρώπων 
και η ενθάρρυνσή τους να υπερασπίζονται, ενεργά, τους σκοπούς τους 
οποίους πιστεύουν.  

Μπορεί κανείς να βρει την Εργαλειοθήκη υπό τη μορφή φορητού αρχείου, 
αλλά και ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του έργου και σε όλες τις σχετικές 
πλατφόρμες. Προκειμένου το εγχειρίδιο να καταστεί προσβάσιμο σε ένα 
ευρύτερο κοινό , δημιουργήθηκε ένα βίντεο με το επαγγελματικό 
λογισμικό Powtoon, το οποίο ανέβηκε στην ιστοσελίδα του έργου, μαζί με 
το Εγχειρίδιο. 
Ως παράδειγμα μιας καλής πρακτικής, οι εκστρατείες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσής μας οργανώθηκαν στη σελίδα του Facebook 
“UpraiseEU”.  

Τα θέματα περιελάμβαναν: 

• Ανθρώπινα δικαιώματα – Εκστρατεία “Το Δικαίωμα στην 
Εκπαίδευση”  

• Κλιματική Αλλαγή: Εκστρατεία “Η Κλιματική Αλλαγή είναι 
Πραγματική”  

• Ισότητα φύλων στα νέα παιδιά: Εκστρατεία “Πέραν του Ροζ και του 
Μπλε”  

• Διάκριση βασισμένη στη φυλή και τη θρησκεία: Εκστρατεία 
“Μαζί ενάντια στη διάκριση”  

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις 
 
Τα Εργαστήρια Διάδοσης “UPRAISE—ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” φιλοξένησαν οι Οργανισμοί-εταίροι σε 
Κύπρο, Ρουμανία, Γερμανία και Ελλάδα, από το Δεκέμβριο του 
2021 μέχρι και το Μάιο του 2022.  
 
Στους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας δόθηκε το υλικό, 

που δημιουργήθηκε για αυτούς. Στο πλαίσιο του έργου, έμαθαν 

πώς να εφαρμόζουν τις καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης και 

πέρασαν ευχάριστα, ανταλλάζοντας ιδέες και καλές πρακτικές.  

 

 
 

 
 

Η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις θέσεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 

σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ!  

Βεβαιωθείτε ότι θα κατεβάσετε και θα αξιοποιήσετε το 

υλικό και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν 

χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή αν θέλετε να 

κρατήσετε επαφή! 

  

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

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ (FIFTY- 
FIFTY)- ΕΛΛΑΔΑ 

 ARISTA DEKA- ΚΥΠΡΟΣ 

 CENTRUL DE VOLUNTARIAT CLUJ-NAPOCA- ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

  

http://www.gemeinsam-in-europa.de
http://www.fifty-fifty.gr
http://www.fifty-fifty.gr
https://aristadeka.eu
http://www.centruldevoluntariat.ro

