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Πληροφορίες για την εκδήλωση 

 
Στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2014 

συναντήθηκαν περίπου 120 συντελεστές των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων στο 

Μπαντ Χόνεφ, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι γερμανικών και ελληνικών οργανώσεων για 

τη νεολαία αλλά και οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες των δυο χωρών.  

Η συνάντηση χρησίμευσε ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και ως δεξαμενή 

σκέψης για μελλοντικά έργα. Στη λήξη της τριήμερης εκδήλωσης, μετά από εντατικές 

συζητήσεις ουσίας και πολύπλευρη γνωριμία με το έργο των οργανώσεων που έδωσαν 

το παρών, κατέστη δυνατή η παρουσίαση 10 έργων, τα οποία φορείς από τη Γερμανία 

και την Ελλάδα φιλοδοξούν να υλοποιήσουν από κοινού. 

 

Στις επόμενες ενότητες παρέχονται, με βάση τη σειρά εξέλιξης του προγράμματος, 

σύνδεσμοι προς όλες τις ειδικές εισηγήσεις και το υλικό της εκδήλωσης, πρόσθετες 

παραπομπές, πληροφορίες για τη συγκρότηση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος 

Νεολαίας, καθώς και σύντομες παρουσιάσεις των ιδεών που γεννήθηκαν για την 

εκπόνηση έργων. 
 

Ενημερωτικό υλικό προγράμματος 

Πρόγραμμα 

Δευτέρα, 3.11.2014 

Χαιρετισμός και εισαγωγική ομιλία  

 Thomas Thomer, γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας,  
Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ) 

 Βασίλης Σιμόπουλος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές αποδίδουν! 

Νέοι εθελοντές από τη Γερμανία και την Ελλάδα μιλούν για τις εμπειρίες τους  

>> Οι εθελοντές και οι φορείς υποδοχής / αποστολής τους (PDF, 172 KΒ) 

Εναρκτήριες εισηγήσεις 

Ελληνογερμανικές σχέσεις: Μεταξύ ενθουσιασμού και απογοήτευσης 

Σπύρος Μοσκόβου, διευθυντής της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle, Βόννη 

>> Κείμενο εισήγησης στα Γερμανικά 

>> Κείμενο εισήγησης στα Ελληνικά 

Από μόνο του δεν πάει ή Γιατί απομένει ακόμα (τρομερά) πολλή δουλειά να γίνει στις 

ελληνογερμανικές σχέσεις 

Μαρία Τοπάλη, ποιήτρια, ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), 

Αθήνα 

>> Κείμενο εισήγησης στα Γερμανικά 

>> Κείμενο εισήγησης στα Ελληνικά 

https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/1_Freiwillige.pdf
https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/die-deutsch-griechischen-beziehungen-zwischen-begeisterung-und-enttaeuschung/
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/Artikel/Moskovou_IJAB_Gr.pdf
https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/warum-in-den-deutsch-griechischen-beziehungen-viel-zu-tun-bleibt/
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/Artikel/Beitrag_Maria_Topali_GR.pdf
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Τρίτη, 4.11.2014 

Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων – δυνατότητες και προκλήσεις 

Ανταλλαγή εμπειριών σε ομάδες εργασίας 

Πλατφόρμα έργων 

Παρουσίαση των φορέων, των προγραμμάτων δράσεων και των ιδρυμάτων από τη 

Γερμανία και την Ελλάδα. 

Ενημέρωση επιτόπου 

Επισκέψεις σε έργα στην Κολωνία 

>> Συνοπτική λίστα περιγραφής των έργων που επισκέφθηκαν οι συμμετέχοντες, στη 

γερμανική γλώσσα με συνδέσμους (PDF, 216 KB) 

>> Συνοπτική λίστα περιγραφής των έργων που επισκέφθηκαν οι συμμετέχοντες, στην 

ελληνική γλώσσα (PDF, 112 KB) 

 

Τετάρτη, 5.11.2014 

Σχήματα, στόχοι και μέθοδοι των διεθνών ανταλλαγών νέων 

>> Παρουσίαση (PDF, 187 KB) 

Christiane Reinholz-Asolli, IJAB 

Διεθνείς κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους: Κεντρικά θέματα  

και η υλοποίησή τους 

Συζήτηση σε ομάδες εργασίας 

 Επαγγελματική κατάρτιση / πρακτική άσκηση 

 Διαδικασία συμφιλίωσης 

 Ανταλλαγή ιδεών σε θέματα πολιτισμού 

 Οικολογία / βιώσιμος τουρισμός 

 Ενσωμάτωση και ισότητα των ευκαιριών 

Εργαστήρια ιδεών 

Συλλογή ιδεών για εκπόνηση έργων και υλοποίησή τους σε επιμέρους ομάδες εργασίας 

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο Villa Hammerschmidt 

>> Χαιρετισμός της κοινοβουλευτικής υφυπουργού Κάρεν Μαρκς στα Γερμανικά  

(PDF, 19 KB) 

>> Χαιρετισμός της κοινοβουλευτικής υφυπουργού Κάρεν Μαρκς στα Ελληνικά  

(PDF, 104 KB) 

  

https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/3_besuchte_Projekte.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/3_besuchte_Projekte.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/8_Liste_Projektbesuche_gr.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/8_Liste_Projektbesuche_gr.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/4_Formate_Jugendaustausch.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Grusswort_DGrJW_Jugendforum_November_2014_PStin_Marks.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Grusswort_DGrJW_Jugendforum_November_2014_PStin_Marks.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Grusswort_Marks_GRC.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/Grusswort_Marks_GRC.pdf
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Πέμπτη, 6.11.2014 

Στο μέλλον μαζί: Παρουσίαση των σχεδιαζόμενων έργων 

>> Κατάλογος των σχεδιαζόμενων έργων στα Γερμανικά (PDF, 269 KB) 

>> Κατάλογος των σχεδιαζόμενων έργων στα Ελληνικά (PDF, 156 KB) 

Αποτίμηση και συμπεράσματα 

 

Περισσότερες πληροφορίες 
 

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας 

Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση του Ελληνογερμανικού 

Ιδρύματος Νεολαίας;  

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πορεία των κυβερνητικών συνομιλιών: 

>> στη γερμανική γλώσσα (PDF, 178 KB) 

>> στην ελληνική γλώσσα (PDF, 65 KB) 

Δραστηριότητες 

Για μία ακόμη χρονιά φέτος θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες εντατικοποίησης 

των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων.  

Η IJAB υποστηρίζει τους συνεργαζόμενους φορείς στην υλοποίηση των ιδεών έργων 

που γεννήθηκαν στο Μπαντ Χόνεφ. 

Στις 12 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί ειδική ημερίδα στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας (BMFSFJ) με αντικείμενο την 

ανταλλαγή ιδεών σε θέματα πολιτισμού. Πρόσκληση συμμετοχής στην ειδική ημερίδα 

θα αποσταλεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 

προγραμματίζεται η διεξαγωγή ειδικής ημερίδας με θέμα την επεξεργασία της 

ιστορικής μνήμης. 

Θέματα στήριξης δράσεων 

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Νεολαίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, 

Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας (BMFSFJ) παρουσίασε το ειδικό πρόγραμμα για 

τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων και νέων εργαζομένων, το οποίο εντάσσεται στο 

Ομοσπονδιακό Σχέδιο για τα Παιδιά και τους Νέους. Το ειδικό πρόγραμμα αυτό 

διέπεται από τις γενικές Αρχές του Ομοσπονδιακού Σχεδίου για τα Παιδιά και τους 

Νέους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή τις αιτήσεις τους 

απευθείας στο BMFSFJ, υπόψη της κ. Dorothee Jäckering 

(dorothee.jaeckering@bmfsfj.bund.de). Η κ. Jäckering απαντά επίσης στα ερωτήματα 

που αφορούν στο συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα. 

>> Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ειδικό πρόγραμμα στήριξης των 

ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων για το 2015. 

https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/4_Projektideen.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/9_Projektideen_griechisch.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/5_BMFSFJ_01-26_Umsetzung-des-DGJW.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/2015_BMFSFJ_01-26_Umsetzung_des_DGJW-2_GR.pdf
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=3520.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=3520.html
mailto:dorothee.jaeckering@bmfsfj.bund.de
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/7_Foerderinformation_KJP.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/7_Foerderinformation_KJP.pdf
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Erasmus + Νεολαία σε Δράση 

https://www.jugend-in-aktion.de/ 

Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον 

Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ακόλουθα σχετικά 

με το Ταμείο για το Μέλλον: 

>> Ενημερωτικό δελτίο στα Γερμανικά 

>> Ενημερωτικό δελτίο στα Ελληνικά 

Οι ενδιαφερόμενοι από την ελληνική πλευρά μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό 

Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη (zreg@thes.auswaertiges-amt.de) ή στην 

Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα (zreg@athe.auswaertiges-amt.de). Οι ενδιαφερόμενοι 

από τη γερμανική πλευρά μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του 

γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, Referat 601 (601-R@diplo.de). 

Οργανώσεις 

Στο Φόρουμ Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαντ Χόνεφ συμμετείχαν πολλές 

και διάφορες οργανώσεις από τη Γερμανία και την Ελλάδα, με ποικίλα πεδία 

δραστηριοτήτων. Στον διαδικτυακό τόπο της IJAB μπορείτε να βρείτε κατάλογο των 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων. Μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (reinholz@ijab.de) σε περίπτωση που επιθυμείτε 

προσθήκες ή τροποποιήσεις στη λίστα. 

Παρουσίαση των έργων στο agorayouth 

Στα εργαστήρια ιδεών του Φόρουμ Νεολαίας συναντήθηκαν φορείς από τη Γερμανία 

και την Ελλάδα για να αναπτύξουν κοινά έργα. Τον κατάλογο των σχεδιαζόμενων έργων 

μπορείτε να βρείτε από τον σύνδεσμο παραπάνω. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν 

επιπλέον να παρουσιάσουν την πρόοδο του έργου τους στο ιστολόγιο του 

agorayouth.com, αλλά και να πληροφορηθούν ακόμη και για την εξέλιξη των άλλων 

έργων, δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν με το δίκτυο ενημέρωσης για θέματα 

νεολαίας στέλνοντας e-mail στο buero@pressenetzwerk.de. 

https://www.jugend-in-aktion.de/
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/DEU-GRC-Zukunftsfonds_Informationsblatt-auf-Deutsch.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/DEU-GRC-Zukunftsfonds_Informationsblatt-auf-Griechisch.pdf
mailto:zreg@thes.auswaertiges-amt.de
mailto:zreg@athe.auswaertiges-amt.de
mailto:601-R@diplo.de
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/6_Organisationen_im_deutsch-griechischen_Jugendaustausch.pdf
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/6_Organisationen_im_deutsch-griechischen_Jugendaustausch.pdf
mailto:reinholz@ijab.de
http://www.agorayouth.com/
mailto:buero@pressenetzwerk.de

