Περιγραφό του Ευρωπαώκού ϋργου «Together against poverty»
'Youth in Action'1.1 25 Αυγούςτου-8 επτεμβρύου 2011
με τη ςυμμετοχό των ΧΕΝ Ρουμανύασ, Ελλϊδοσ, Πολωνύασ και ΜΚΟ
Arcistrauss Ιταλύα.

Η ανταλλαγϋσ νϋων εύναι προγρϊμματα όπου νϋοι και νϋεσ ζουν και
δουλεύουν ςε ϋνα ευρωπαώκό περιβϊλλον για ςυγκεκριμϋνο χρόνο.
Για όλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ τησ ανταλλαγόσ οι νϋοι/εσ
αναλαμβϊνουν μια ςειρϊ υποχρεώςεων με ςυγκεκριμϋνο ςτόχο.
Άνθρωποι από διαφορετικϋσ χώρεσ ςυνεργϊζονται μεταξύ τουσ
υποςτηριζόμενοι από ϋμπειρουσ εκπαιδευτϋσ.
Αυτό η ςυμμετοχό αποδύδει πολλαπλϊ οφϋλη ςτην προςωπικό και
επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη, και ςτην ανϊπτυξη διαπολιτιςμικών
ικανοτότων επικοινωνύασ.
Η εμπειρύα αυτό υποςτηρύζει την κινητικότητα των νϋων,
ενθαρρύνει την πρωτοβουλύα και δημιουργικότητα τουσ, διευκολύνει
τη διαδραςτικό ςυμμετοχό και αποτελεύ μια διαπολιτιςμικό μη
τυπικό εκπαιδευτικό εμπειρύα.
Η ύπαρξη ενόσ τϋτοιου προγρϊμματοσ ϋχει ευρωπαώκό διϊςταςη και
ωσ τϋτοιο ϋχει και ποιοτικϊ κριτόρια ωσ προσ το περιεχόμενο και
την εφαρμογό του. Η ςυμμετοχό ςε ϋνα πρόγραμμα ανταλλαγόσ δύνει
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ/ςεσ τη δυνατότητα να αποκτόςουν τη
βεβαύωςη Youthpass η οπούα αναγνωρύζεται ςε όλεσ τισ χώρεσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ωσ πιςτοπούηςη εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ τησ
δια βύου μϊθηςησ .
Ακόμη δύνει τη δυνατότητα ςτισ νϋεσ/ουσ να αποκτόςουν εμπειρύα
«ϊτυπων» ό «δια βύου» βιωματικών μεθόδων ανϊπτυξησ δεξιοτότων.
Υποςτηρύζει και βοηθϊ νϋουσ/εσ να αποκτόςουν νϋεσ γνώςεισ,
δεξιότητεσ και ςυμπεριφορϋσ καθώσ και εργαλεύα ώςτε να τα
εφαρμόςουν ςτη ζωό τουσ.
Ενδεικτικϊ βοηθϊ ςτην
-καλυτϋρευςη τησ επικοινωνύασ ςε μια ξϋνη γλώςςα
-ανϊπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτότων (μη λεκτικό επικοινωνύα,
ενεργόσ ακρόαςη, ομιλύα)
-ενύςχυςη τησ αυτοπεπούθηςησ των νϋων
-ενύςχυςη τησ ικανότητασ να δρουν ςε διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ
περιβϊλλοντα

- ενύςχυςη τησ ικανότητασ επύλυςησ προβλημϊτων και κρύςεων ςε
ομϊδα
και τϋλοσ
- ενιςχύουν την ενεργό ςυμμετοχό ςτην κοινωνύα
-ενιςχύουν τη δημιουργικότητα και τη θϋτουν ςε εφαρμογό με το
ςχεδιαςμό, την οργϊνωςη και διαχεύριςη τησ ςυνεργαςύασ ςε
διαπολιτιςμικό ομϊδα.

το πρόγραμμα “Together against poverty” οι ςυμμετϋχουςεσ θα
εκπαιδευτούν με ϋνα πλούςιο πρόγραμμα επιςκϋψεων ςε φορεύσ,
οργανώςεων νϋων που ςτόχο ϋχουν την καταπολϋμηςη του
κοινωνικού αποκλειςμού ςτουσ νϋουσ, την ενθϊρρυνςη
πρωτοβουλιών τησ νεανικόσ επιχειρηματικότητασ και θα
ςυμμετϋχουν ςε πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ ςτη Ρουμανύα, καθώσ και
ϋνα ολοκληρωμϋνο πρόγραμμα βιωματικόσ εκπαύδευςησ ανϊπτυξησ
προςωπικών και επαγγελματικών δεξιοτότων ςτην Ελλϊδα.

