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Εικόνα: Piotr Paluchowski 

 



 

Για την εκδήλωση 

120 συντελεστές και αρχηγοί ομάδων από τη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετείχαν 
από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2018 στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας. 
Μετά το τελευταίο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας που διεξήχθη το Μάρτιο 2017 
στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε το 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας 
στην Κολωνία με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου αδελφοποίησης των 
δήμων Κολωνίας και Θεσσαλονίκης. Περίπου δέκα μέρες πριν την έναρξη του 
Φόρουμ Νεολαίας – στις 11 Οκτωβρίου 2018 – η Ομοσπονδιακή Υπουργός Νεολαίας 
Φραντσίσκα Γκίφεϊ (Franziska Giffey) και ο Γενικός Γραμματέας Νεολαίας Παυσανίας 
Παπαγεωργίου μονογράφησαν τη συμφωνία για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια νέα δυναμική ενόψει της 
εκδήλωσης.  

Το ιδιαίτερο σε αυτό το Φόρουμ ήταν ότι για πρώτη φορά στην ελληνογερμανική 
συνεργασία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα με τη 
μέθοδο του BarCamp να καθορίσουν οι ίδιοι την ημερήσια διάταξη κι έτσι να θέσουν 
στο επίκεντρο το έργο, τις ιδέες και τις επιθυμίες τους και να συζητήσουν ανοικτά τα 
προγράμματα και τις εμπειρίες τους.  

Αλλά και σε όλα τα άλλα σημεία του προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν τη 
δυνατότητα να συζητήσουν για τις διάφορες πλευρές των ιστορικών, πολιτισμικών 
και πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια συζήτηση-
Fishbowl, την «Αγορά δυνατοτήτων» καθώς και επισκέψεις προγραμμάτων και 
φορέων του χώρου Υποστήριξης Παιδιών και Νέων στην Κολωνία και την ευρύτερη 
περιοχή. Εξάλλου, στο πλαίσιο της δικτύωσης ενισχύθηκαν υπάρχουσες 
συνεργασίες και συμφωνήθηκαν νέα προγράμματα.  

Το 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας διοργανώθηκε από το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ), την IJAB - 
Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (MINEDU), σε συνεργασία με 
την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και τη Γερμανική Εθνική Μονάδα Συντονισμού, ΝΕΟΛΑΙΑ για την 
Ευρώπη (JUGEND für Europa), για το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ 
ΔΡΑΣΗ.  

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μαζί με τις σχετικές πληροφορίες και 
ηλεκτρονικές παραπομπές στις διάφορες εισηγήσεις των εκδηλώσεων καθώς και 
επιπλέον πληροφορίες.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες: Piotr Paluchowski 



 

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 

Έναρξη του 3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας 
Κατά την έναρξη του Φόρουμ η Ντοροτέε Γέκερινγκ (Dorothee Jäckering, BMFSFJ) 
και η Αναστασία Πρωτοψάλτη (MINEDU) αναφέρθηκαν στη συμφωνία για την ίδρυση 
του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, η οποία μονογράφτηκε στις 11.10.2018, 
περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση και εξηγώντας τα επόμενα βήματα μέχρι 
την ίδρυση του Ιδρύματος Νεολαίας. Η Κριστίνα Γκέρλαχ (Christina Gerlach, IJAB) 
σκιαγράφησε την ιστορία των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων καθώς και τις 
εξελίξεις σε αυτό το πεδίο από το 2014, ενώ ο Μάνφρεντ φον Χέμπελ (Manfred von 
Hebel, JUGEND für Europa) και η Εύη Κουτσοσπύρου (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) αναφέρθηκαν 
στην ευρωπαϊκή διάσταση των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. Με αυτό τον 
τρόπο διαμορφώθηκε το πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων του 3ου 
Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας, τους οποίους παρουσίασαν οι δύο 
συντονίστριες, η Ναταλί Πεταλά-Βέμπερ (IJAB) και η Ίνγκε Λίνε (JUGEND für 
Europa) ξεκινώντας την εκδήλωση.   
 

Επίσημη έναρξη στο Ιστορικό Δημαρχείο της Κολωνίας  
Στο Ιστορικό Δημαρχείο της Κολωνίας έγιναν οι επίσημες ομιλίες για την έναρξη του 
3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας. Η Δήμαρχος της Κολωνίας, Χενριέτε Ρέκερ 
(Henriette Reker), και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, υπέγραψαν 
με αυτή την αφορμή μια συμφωνία για την εντατικοποίηση της συνεργασίας στον 
τομέα της νεολαίας και των ανταλλαγών νέων μεταξύ των αδελφοποιημένων δήμων 
Κολωνίας και Θεσσαλονίκης.  
 
Μίλησαν:  

- Χενριέτε Ρέκερ (Henriette Reker), Δήμαρχος της Κολωνίας 
- Μπετίνα Μπούντστσους (Bettina Bundszus), Διευθύντρια του Τμήματος για τα 

Παιδιά και τη Νεολαία στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ) 

- Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας   

- Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
 
Μετά τις επίσημες ομιλίες ακολούθησε η βράβευση του Φλόριαν Οντέρκα για την 
ταινία του «Ευρωπαϊκό Μωσαϊκό» που πραγματεύεται μια ανταλλαγή νέων ανάμεσα 
στον ελληνικό σύλλογο Φιλοξενία και το Σύλλογο για την Προώθηση της Νεολαίας της 
Βόννης. Η ταινία διακρίθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού βίντεο Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων, που διοργάνωσε η IJAB το 2018, ενώ το βραβείο απένειμε η κυρία 
Μπούντστσους.  
 
Επιπλέον πληροφορίες 

 Έκθεση με λινκ για τη βραβευμένη ταινία: 
https://agorayouth.com/2018/10/23/eroeffnung-des-jugendforums-im-koelner-rathaus-
einen-weiteren-schritt-gemeistert/ 

 Έκθεση: https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-
zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/3-deutsch-griechisches-
jugendforum-in-koeln-gestartet/  
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 Δημοσκόπηση για την Ημέρα 1: «Τι περιμένετε από το Φόρουμ Νεολαίας;»  

https://agorayouth.com/2018/10/23/umfrage-was-erwarten-sie-vom-jugendforum/  
 Φωτογραφίες από την Ημέρα 1: https://agorayouth.com/2018/10/22/tag-1-des-dritten-

deutsch-griechischen-jugendforums/  
 
 

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 

Συζήτηση-Fishbowl: #myyouth #mycountry #myeurope 
 
Ο Ζαφείρης Σιδηρόπουλος, ο Αντώνης Μπέρτος και η Κέλλυ Μανούδη συζήτησαν με 
την Ελίζαμπετ  Σούμπασιτς (Elisabeth 
Subasic), τον Τίμον Τούρμπαν (Timon 
Turban) και τον Δημήτρη Αμβροσιάδη 
ως ειδήμονες των χωρών τους για τα 
ακόλουθα θέματα: Η νεολαία στη 
χώρα τους, φόβοι για το μέλλον και 
προκλήσεις, λαϊκιστικές τάσεις, 
μετανάστευση, κράτος και κοινωνία 
των πολιτών και ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
καθώς και για τις ομοιότητες και 
διαφορές σε ό,τι αφορά την ανεργία 
των νέων, τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης και τη συμμετοχή, την 
ένταξη των ΑΜΕΑ και τη σημασία των 
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. 
Μέσα από τις συζητήσεις έγινε 
ιδιαιτέρως εμφανές ότι το 
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
η ανάλογη εντατικοποίηση των 
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων 
είναι πολύτιμα για τη νεολαία και των 
δυο χωρών, ακριβώς επειδή 
επικεντρώνονται στα ενδιαφέροντα 
των νέων και αναπτύσσουν έτσι και 
στις δυο χώρες το έργο για τη νεολαία 
με ποιοτικό τρόπο. Στη συζήτηση 
υπήρχε μια «κενή καρέκλα», στην οποία κάθονταν εναλλάξ διάφορα άτομα από το 
κοινό, τα οποία συμμετείχαν στη συζήτηση και έθιγαν και νέα θέματα.  
Εικόνα: Piotr Paluchowski  

 
Επιπλέον πληροφορίες 

 Έκθεση με φωτογραφίες: https://agorayouth.com/2018/10/24/fishbowl-myeurope/ 
 

BarCamp  Εισαγωγή – Μέρος 1 
120 συμμετέχοντες, 2 ημέρες, 4 ζώνες με 6 συνεδρίες των 60 λεπτών η καθεμία - ο 
στόχος: μεταφορά τεχνογνωσίας, δικτύωση, προετοιμασία προγραμμάτων, συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων. Με αυτά τα λόγια συνόψισαν οι συντονιστές Νάντια 
Ζαμπούρα (Nadia Zaboura) και Κωνσταντίνος Σπατιώτης το BarCamp και 
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προέτρεψαν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες τη 2η ημέρα του 3ου 
Ελληνογερμανικού Φόρουμ να προτείνουν οι ίδιοι θέματα που τους ενδιαφέρουν. 
Πολύ γρήγορα συγκεντρώθηκαν 24 προτάσεις από το κοινό, από τις οποίες η 
συντονιστική ομάδα του Φόρουμ διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα για τις επόμενες δύο 
μέρες.  
 
Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις συνεδρίες καθώς και να 
μεταπηδούν από τη μία συνεδρία στην άλλη ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Σε 
κάθε συνεδρία υπήρχε διερμηνεία ή γλωσσική διαμεσολάβηση είτε από τους/τις 
βοηθούς της εκδήλωσης είτε από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. 
Επίσης, σε κάθε συνεδρία κάποιος/κάποια κρατούσε online πρακτικά σε «ζωντανή 
μετάδοση» μέσω Etherpad, στα οποία μπορούσαν να παρέμβουν οι συμμετέχοντες 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, είτε με ερωτήσεις είτε με επιπλέον επεξηγήσεις και 
πληροφορίες.  
 
Οι ακόλουθες συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στο πλαίσιο του BarCamp:  

 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ερωτήσεις και απαντήσεις) 

 Τοπική πολιτική για τη νεολαία (συζήτηση)  

 Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ (ομιλία)  

 Δυνατότητες χρηματοδότησης / εργαλεία χρηματοδότησης στις 
ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων (συζήτηση)  

 Πρόγραμμα «Εργασία.Γνωρίζω.Μαθαίνω» (συζήτηση βάσει ενός 
παραδείγματος καλής πρακτικής)  

 Μη-τυπικές συναντήσεις νέων: Παράδειγμα από την πράξη στη Λειψία 
(παρουσίαση και συζήτηση)  

 Ελληνογερμανικές ανταλλαγές μαθητών: σχεδιασμός, θέματα, περιεχόμενο 
(συζήτηση)  

 Διαθρησκευτικός διάλογος, μνήμη και μνημόνευση (συζήτηση)  

 Κράτος και κοινωνία των πολιτών (συζήτηση)  

 Κοινωνική ενσωμάτωση και η προβληματική της (συζήτηση)  

 Επιστήμη και εκπαίδευση, Science of Education (συζήτηση)  

 Ανταλλαγές εθελοντών και κοινωνική δράση (στρογγυλή τράπεζα)     
    
 
Επιπλέον πληροφορίες 

 Τα πρακτικά των συνεδριών: https://agorayouth.com/2018/10/17/barcamp/  
 Έκθεση της συνεδρίας: «Η Λειψία ως τόπος διεθνών ανταλλαγών νέων», προτάθηκε 

από την Τζέσικα Ράινς (Jessica Reinsch, Die Villa): 
https://agorayouth.com/2018/10/25/leipzig-als-schmiede-internationaler-
jugendbegegnungen/  

Agora: Αγορά δυνατοτήτων 
Το βράδυ της Τρίτης οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουν τα προγράμματά τους σε θεματικά τραπέζια και να αναζητήσουν τους 
κατάλληλους εταίρους για το μέλλον ή να συγκεντρώσουν ιδέες – ανεξάρτητα από το 
αν επρόκειτο για ανταλλαγές νέων, αδελφοποίηση σχολείων ή ανταλλαγές 
εμπειρογνωμόνων.  
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Επιπλέον πληροφορίες 
 Έκθεση «Αλλαγή προοπτικής»: https://agorayouth.com/2018/10/25/5405/  
 Δημοσκόπηση «What are your wishes for the upcoming Youth office?»: 

https://agorayouth.com/2018/10/25/survey-no3-what-are-your-wishes-of-the-
upcoming-youth-office/  

 Δημοσκόπηση «Δυνατότητες και προκλήσεις στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές 
νέων»: https://agorayouth.com/2018/10/24/umfrage-tag-2-moeglichkeiten-vs-
herausforderungen-im-deutsch-griechischen-jugendaustausch/  
 

Οπτική αναπαράσταση της συνεδρίας «Κράτος και κοινωνία των πολιτών»: Piotr Paluchowski 

https://agorayouth.com/2018/10/25/5405/
https://agorayouth.com/2018/10/25/survey-no3-what-are-your-wishes-of-the-upcoming-youth-office/
https://agorayouth.com/2018/10/25/survey-no3-what-are-your-wishes-of-the-upcoming-youth-office/
https://agorayouth.com/2018/10/24/umfrage-tag-2-moeglichkeiten-vs-herausforderungen-im-deutsch-griechischen-jugendaustausch/
https://agorayouth.com/2018/10/24/umfrage-tag-2-moeglichkeiten-vs-herausforderungen-im-deutsch-griechischen-jugendaustausch/


 

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 

BarCamp – Μέρος 2 
Το πρωί της Τετάρτης συνεχίστηκαν οι συνεδρίες του BarCamp. Πραγματοποιήθηκαν 
οι ακόλουθες συνεδρίες:  

 Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας (συζήτηση)  

 Η τέχνη στις ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων (συζήτηση) 

 Επικοινωνία δίχως βία και παιδαγωγική του θεάτρου (εργαστήριο)  

 Διαπολιτισμικές μέθοδοι ανατροφής με επίκεντρο τη διγλωσσία (συζήτηση)  

 Πολλαπλασιαστές / μέθοδοι / μέσα: δυνατότητες επικοινωνίας νέων 
(συζήτηση) 

 Περιβάλλον και νεολαία (συζήτηση) 

 Θεσμοποίηση και καθιέρωση της κοινωνίας των πολιτών / συνένωση των 
κοινωνιών των πολιτών (εισήγηση και συζήτηση)  

 Η φωνή των νέων στα Μέσα – απόψεις και μέσα επικοινωνίας (συζήτηση)  

 Προγράμματα μνήμης για την εποχή της γερμανικής κατοχής (συζήτηση)  

 Μνήμη στις συναντήσεις νέων (σχεδιασμός προγράμματος)  

 Ενημέρωση από την κοινωνία των πολιτών για την κοινωνία των πολιτών 
σχετικά με το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας  

    
 
Επιπλέον πληροφορίες 

 Τα πρακτικά των συνεδριών: https://agorayouth.com/2018/10/17/barcamp/  

 Έκθεση για το εργαστήριο «Επικοινωνία χωρίς βία» του Αντώνη Μπέρτου   (Connect 
Athens): https://agorayouth.com/2018/10/25/barcamp-kommunikation-statt-
provokation/ 
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Οπτική αναπαράσταση της συνεδρίας «Η τέχνη στις ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων»: Piotr Paluchowski  



 

Ερευνητικές επισκέψεις: Επτά οργανώσεις του Χώρου 
Υποστήριξης Παιδιών και Νέων στην Κολωνία  
Η Υπηρεσία Νέων του Δήμου Κολωνίας που διαθέτει πολύπλευρη εξειδικευμένη και 
πρακτική εμπειρία στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων, διοργάνωσε τις 
ερευνητικές επισκέψεις στο πλαίσιο του 3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ. 
  
Οργανισμός Εθελοντικών Προγραμμάτων της Κολωνίας 
Πώς μπορεί η κοινωνία των πολιτών να διασφαλίσει ότι τα μέλη της συμβάλλουν 
ενεργά στη διαμόρφωση και ενίσχυση του δημόσιου βίου; Σε αυτή την πολύπλοκη 
ερώτηση ο Οργανισμός Εθελοντικών Προγραμμάτων της Κολωνίας (Kölner 
Freiwilligenagentur) δίνει μια πολύ απλή απάντηση: με την εθελοντική δράση. Στον 
Οργανισμό Εθελοντικών Προγραμμάτων της Κολωνίας η διεθνής αποστολή 
εθελοντών ονομάζεται «Ανταλλαγές εθελοντών με αδελφοποιημένες πόλεις». Νέοι 
και νέες από την Κολωνία ζουν για μισό ή έναν ολόκληρο χρόνο σε μια πόλη που 
είναι αδελφοποιημένη με την Κολωνία και απασχολούνται σε ένα κοινωνικό, 
πολιτιστικό ή οικολογικό πρόγραμμα. Αντίστοιχα νέοι άνθρωποι από 
αδελφοποιημένους δήμους έρχονται στην Κολωνία και βοηθούν όπου είναι χρήσιμοι.   

Επιπλέον πληροφορίες 
 Έκθεση από την επίσκεψη (GR): https://agorayouth.com/2018/11/04/κολωνία-

θεσσαλονίκη-αδελφοποιημένε/  
 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.koeln-

freiwillig.de/international-volunteers/    

 

Αίθουσα Περιπέτειας Κολωνία-Καλκ 
Αναρρίχηση, skating, ακροβατικά: μέσα από τον αθλητισμό προωθείται η 
διαφορετικότητα. Αυτό είναι το σύνθημα Αίθουσας Περιπέτειας Καλκ (Abenteuerhalle 
Köln-Kalk). Πρόκειται για ένα πρώην βιομηχανικό κτήριο έκτασης περίπου 1.000 τ.μ. 
και ύψους 12 μέτρων, όπου υπάρχουν μια καφετερία, ένας τοίχος αναρρίχησης 
καθώς και μια ελεύθερη επιφάνεια, που χρησιμοποιείται για Streetsoccer, Streetball, 
Freestyleslalom, FreestyleSoccer και ακροβατική γυμναστική. Οι αίθουσες και οι 
χώροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις και τα 
προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά και νέους, νέους ενήλικες και οικογένειες από 
την Κολωνία και την ευρύτερη περιοχή αλλά διατίθενται και σε ομάδες στο πλαίσιο 
ανταλλαγών νέων.  

Επιπλέον πληροφορίες 
 Έκθεση από την επίσκεψη: https://agorayouth.com/2018/10/26/klettern-skaten-

akrobatik-mit-sport-vielfalt-foerdern/  
 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: 

www.jugz.de/Standorte/Abenteuerhallen.html   

 

Το Πάρκο της Νεολαίας στην Κολωνία  
Το Πάρκο της Νεολαίας (Kölner Jugendpark) ιδρύθηκε το 1957 από το Δήμο της 
Κολωνίας στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Έκθεσης Κηπουρικής. Από την 1η 
Οκτωβρίου 2000 ανήκει στην κοινωφελή επιχείρηση «Κέντρο Νεότητας 
Κολωνίας».Το Πάρκο της Νεολαίας της Κολωνίας είναι ένα κέντρο για τη νεολαία και 
την κοινότητα με εκδηλώσεις για τον ελεύθερο χρόνο που απευθύνονται σε παιδιά, 
νέους και ενήλικες. Όλες οι εκδηλώσεις, τα μαθήματα, τα προγράμματα για το 
Σαββατοκύριακο και τις διακοπές είναι κατάλληλα και για άτομα με αναπηρίες. Το 
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Πάρκο διαθέτει τις εγκαταστάσεις του σε κοινωνικούς φορείς αλλά και σε 
διοργανωτές εκδηλώσεων έναντι αμοιβής, για κατασκηνώσεις και μουσικές 
εκδηλώσεις. Από το 2012 στο Οικογενειακό Πάρκο λειτουργούν η εγκατάσταση μίνι-
γκολφ και η πίστα Minicar υπό την αιγίδα του Πάρκου της Νεολαίας.    
 
Επιπλέον πληροφορίες 

  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://koelner-jugendpark.eu  

 
Σχολικό-Βιολογικό Κέντρο «Freiluga» 
Από τη συγκομιδή της πατάτας και τα έμβια όντα της λίμνης ή τα φυτά μέχρι και την 
εποχική διατροφή ανάλογα με τις εποχές του χρόνου: στη Freiluga, το Σχολικό-
Βιολογικό Κέντρο στη δυτική περιοχή της Κολωνίας, τα παιδιά της πόλης μπορούν να 
βιώσουν, να δουν, να μυρίσουν και να νιώσουν τη φύση μέσα από παιχνίδια – και 
μάλιστα από το 1925. Ο μεγάλος χρηστικός εκθεσιακός κήπος και το θερμοκήπιο 
καθώς και το κτίριο διδασκαλίας δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να 
εξοικειωθούν με θεματικά πεδία όπως η κηπευτική, η σωστή διατροφή, η προστασία 
της φύσης και του κλίματος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η προσφορά 
απευθύνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε μαθητές και μαθήτριες όλων 
των ειδών σχολείων μέχρι τη 10η τάξη (1η Λυκείου). Γερμανοί και Έλληνες σύμβουλοι 
νέων, που ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά θέματα, ξεναγήθηκαν έτσι στις πιο 
παλιές εγκαταστάσεις σχολικών κήπων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας - και είχαν  
μάλιστα πολλές ερωτήσεις.          

Επιπλέον πληροφορίες 
 Έκθεση από την επίσκεψη: https://agorayouth.com/2018/11/04/im-gruenen-

klassenzimmer/   
 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.schulbio-freiluga.de  

 
Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού Κέρμπελσχοφ  
Το Κέρμπελσχοφ είναι ένα ιστορικής σημασίας διατηρητέο αγρόκτημα (Vierkanthof – 
σε μορφή τετραγώνου) στην περιοχή Βόρινγκεν της Κολωνίας όπου διοργανώνονται 
διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, νέους και οικογένειες. Πολλοί κάτοικοι της Κολωνίας 
γνωρίζουν το κτήριο με τη μεγάλη εσωτερική αυλή του από τη δεκαετία του ’70 ως 
χώρο εκδηλώσεων για συναυλίες, διαγωνισμούς συγκροτημάτων, κατασκηνώσεις και 
διάφορα άλλα. Η καρδιά του συγκροτήματος είναι ένας χώρος συνάντησης, όπου τα 
παιδιά και οι νέοι μπορούν να συζητήσουν, να παίξουν, να χαλαρώσουν και να 
συναντήσουν φίλους. Εκτός αυτού, προσφέρονται και διάφορα προγράμματα 
ελεύθερης συμμετοχής, σεμινάρια για κλειστές ομάδες αλλά και μαθήματα.  
 
Επιπλέον πληροφορίες 

 Έκθεση από την επίσκεψη: https://agorayouth.com/2018/10/26/projektbesuch-
krebelshof-in-koeln-worringen/  

 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://www.krebelshof-guja.de  
 

Το Σπίτι του Δικαίου Ανηλίκων  
Τα ποσοστά νεανικής παραβατικότητας στην Κολωνία αποτέλεσαν το λόγο που το 
2007 δημιουργήθηκε μια συνεργασία μεταξύ Δήμου, Εισαγγελίας και Αστυνομίας της 
Κολωνίας. Έτσι, το 2008 ιδρύθηκε το Σπίτι του Δικαίου Ανηλίκων, μια ειδική 
υπηρεσία που έχει στόχο την προστασία των νέων υπότροπων ενάντια σε 
μελλοντικές εγκληματικές δράσεις και θέλει να συμβάλλει στην αποφυγή των 
σωφρονιστικών ποινών. Απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που χαρακτηρίζονται ως 
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υπότροποι από τις αστυνομικές αρχές καθώς και ως επανειλημμένως ύποπτοι με 
κοινωνικά προβλήματα από τις υπηρεσίες πρόνοιας για νέους.     
      
Επιπλέον πληροφορίες 

 Έκθεση από την επίσκεψη (GR): https://agorayouth.com/2018/10/26/ένα-σπίτι-για-το-
δίκαιο-των-ανηλίκων/  

 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-
koeln/familie-kinder/hilfe-beratung/haus-des-jugendrechts#  

 
 

Αγρόκτημα Νεολαίας Βίλχελμσχοφ  
Εδώ και 40 χρόνια το Αγρόκτημα Νεολαίας Βίλχελμσχοφ αποτελεί μια μικρή όαση για 
παιδιά καθώς εκεί μπορούν να βιώσουν τη φύση και να ασχοληθούν με τα φυτά. Όλα 
σύμφωνα με την κεντρική ιδέα: Εδώ τα παιδιά είναι υπεύθυνα για όλα. Το Αγρόκτημα 
Νέων είναι ένας ανοικτός φορέας ελεύθερου χρόνου για παιδιά και νέους ηλικίας 7 
έως 18 ετών. Η ομάδα του αγροκτήματος θέλει να δώσει τη δυνατότητα ελεύθερης 
πρόσβασης για όλους και όλες σε ισότιμη και συμπεριληπτική βάση και να 
προσφέρει ένα χώρο δημιουργικής ανάπτυξης της προσωπικότητας των νέων. Το 
κέντρο βάρος των εργασιών του έγκειται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μια 
ομάδα του Φόρουμ Νεολαίας επισκέφτηκε το αγρόκτημα και συζήτησε μεταξύ άλλων 
για τις ομοιότητες και τις διαφορές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε Γερμανία και 
Ελλάδα.   

Επιπλέον πληροφορίες 
 Έκθεση από την επίσκεψη: https://agorayouth.com/2018/10/26/streicheln-spielen-

schuften/  
 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://www.jugendfarm-wilhelmshof.de  

 
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 

Αποτελέσματα του BarCamp: σχέδια προγραμμάτων, ιδέες 
και συνεργασίες  
Κάθε συνεδρία είχε μια τρίλεπτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών της 
στην ολομέλεια του Φόρουμ. Στο τέλος προβλήθηκε η ταινία που γυρίστηκε κατά τη 
διάρκεια του Φόρουμ.  

 
Επιπλέον πληροφορίες 

 Για την ταινία:  
https://agorayouth.com/2018/10/25/4-days-of-exchange-and-it-just-started/  

 Φωτογραφίες: https://agorayouth.com/2018/10/26/day-3-and-4-in-pictures/  
 Τελική έκθεση: https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-

zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/3-deutsch-griechisches-
jugendforum-starkes-signal-zum-schluss/  

 Δημοσκόπηση «Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το Φόρουμ Νεολαίας;» 
https://agorayouth.com/2018/10/25/tag-4-welche-eindruecke-nehmen-sie-vom-
jugendforum-mit/  
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Οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων του BarCamp: Piotr Paluchowski 



 

Ζητήματα χρηματοδότησης και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες  

Μέσω του Ειδικού Προγράμματος για την Υποστήριξη των Ελληνογερμανικών 
Ανταλλαγών Νέων και Εμπειρογνωμόνων μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις 
χρηματοδότησης και για το 2019. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται χωρίς 
προθεσμία υποβολής στο Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και 
Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, υπόψη κυρίας Ντοροτέε 
Γέκερινγκ (dorothee.jaeckering@bmfsfj.bund.de) μέσω της γερμανικής Κεντρικής 
Υπηρεσίας ή απευθείας μέσω της γερμανικής οργάνωσης-ομπρέλα, στην οποία 
υπάγεται ο γερμανός φορέας-εταίρος σας. Αν ο  γερμανικός εταίρος σας δεν 
υπάγεται σε Κεντρική Υπηρεσία ή σε οργάνωση-ομπρέλα, αλλά και σε επείγουσες 
περιπτώσεις, μπορείτε να στέλνετε την αίτησή σας απευθείας στο Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο. 

 

Αν χρειάζεστε υποστήριξη για την εξεύρεση εταίρου, τη διαμόρφωση του 
προγράμματος, την υλοποίηση, την εξεύρεση συμμετεχόντων ή αν ενδιαφέρεστε για 
πληροφορίες σχετικά με άλλες δραστηριότητες στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές 
νέων, απευθυνθείτε στην Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB), υπόψη κυρίας Ναταλί 
Πεταλά-Βέμπερ (petala-weber@ijab.de).  

 

Επιπλέον πληροφορίες 
 Χρηματοδότηση μέσω του Ειδικού Προγράμματος: 

https://agorayouth.com/2018/01/23/sonderprogramm-zur-foerderung-wird-auch-im-
jahr-2018-fortgesetzt/  

 Περισσότερες πληροφορίες για δυνατότητες χρηματοδότησης: 
  https://www.ijab.de/griechenland/  
 http://www.dija.de/dossiers/griechenland/foerderhinweise/ 
 https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/DEU-GRC-

Zukunftsfonds_Informationsblatt-auf-Deutsch.pdf 

 

Δείξτε τα αποτελέσματά σας: Blog 
Agorayouth 

Το 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας καλύφθηκε δημοσιογραφικά από μια 
ομάδα νέων δημοσιογράφων στο www.agorayouth.com. Εκεί θα βρείτε συνεντεύξεις, 
άρθρα και φωτογραφίες. Όποιος και όποια ενδιαφέρεται να παρουσιάσει την πρόοδο 
ή τα αποτελέσματα του προγράμματός του/της ή θέλει να ενημερώσει για κάτι 
ενδιαφέρον, μπορεί να έρθει σε επαφή με τους/τις υπεύθυνους δημοσιογράφους 
μέσω του μπλογκ ή της σελίδας του Agora Youth στο facebook.      
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Διατήρηση επαφών: Η ομάδα του 
facebook 

Η ανοικτή ομάδα του facebook «Greek-German Youth Exchange» αποτελεί μια 
πλατφόρμα ανταλλαγών απόψεων για όσους και όσες ενδιαφέρονται για τις 
ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
ομάδα για να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, για να βρουν εταίρους και 
συμμετέχοντες στα προγράμματα νέων ή για να ξεκινήσουν συζητήσεις.  

 

Κατάλογος των οργανώσεων που 
συμμετείχαν  

AEGEE Aachen e.V. 
Άγριο Ρόδο 
Δράση Συμφιλίωσης και Ειρηνευτικού Έργου (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste)  
Αναζητητές Θεάτρου (Fix in Art)  
Anja Hack  - International inclusive Project Management   
Εργασία και Ζωή Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας (Arbeit und Leben Mecklenburg 
Vorpommern)  
Εργασία και Ζωή στη γερμανική Ένωση Συνδικάτων/Ένωση Λαϊκών Πανεπιστημίων Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.)  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Arpeggio  
ΑΡΣΙΣ 
Διεύθυνση Εποπτείας και Παροχής Υπηρεσιών για Διεθνή Σχολικά Προγράμματα Ρηνανίας-
Παλατινάτου  
Επαγγελματική Σχολή 1 Τεχνολογία, Καϊζερσλάουτεν  
Επαγγελματικό Λύκειο Λεχαινών  
Blue Green Development 
Ένωση Προσκόπων Γερμανίας της Βαυαρίας (BDP) 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας  
Connect Athens  
Creativity Platform  
Delta Youth 
Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών  
Ένωση Ξενώνων Νέων της Γερμανίας , DJH Hauptverband e.V.  
Ελληνογερμανική Εταιρεία Ντίσελντορφ (Deutsch-Griechische Gesellschaft Düsseldorf 
Ελληνογερμανική Εταιρεία Κεντρικής Φρανκονίας (Deutsch-Griechische Gesellschaft 
Mittelfranken e.V).  
Κύκλος Ελληνογερμανικής Φιλίας (Deutsch-Griechischer Freundeskreis e.V.) 
Γερμανο-ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) 
Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων (DSJ) 
Deutsche Telekom Stiftung 
ELIX - Conservation Volunteers Greece 
Ευαγγελική Υπηρεσία για Μαθητές και Μαθήτριες της Ρηνανίας α. Σ. (ESR)  
Erasmus Student Network (ESN) 
Euphoria 

https://www.facebook.com/groups/greekgermanyouthexchange/


 

ΦΙΛΙΑ – Εταιρεία Υποστήριξης της Αδελφοποίησης Κολωνίας-Θεσσαλονίκης  
Σύλλογος Γυναικών Αγίων Θεοδώρων  
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin)  
Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων  
Δήμος Κέρκυρας 
Δήμος Βριλησσίων  
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
Generation 2.0 RED 
Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος – Παράρτημα Σαλαμίνας 
Έλληνες Οδυσσείς  
Hellenic Youth Participation 
IJAB - Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας α. Σ.  
INEΔIΒIM – Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ ΝΕΟΛΑΙΑ 
Διαπολιτισμικό Δίκτυο α. Σ. (Interkulturelles Netzwerk e.V.)  
International Alumni Center Robert Bosch Stiftung 
ISB – Κρατικό Ινστιτούτο για Σχολική Ποιότητα και Εκπαιδευτική Έρευνα Μονάχου  
Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων Κολωνίας (Jugendamt Köln)  
Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων Λειψίας (Jugendamt Leipzig) 
Λέσχη Νέων „In work“ 
Όμιλος Νέων Σκύδρας  
ΝΕΟΛΑΙΑ για την Ευρώπη – Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ Γερμανίας (JUGEND für Europa) 
Υπηρεσία Μετανάστευσης Νέων, Διακονία στην Ενορία Ντίσελντορφ-Μέτμαν 
(NeanderDiakonie GmbH) 
Εργαστήριo για Νέους Οσναμπρίκ (Jugendwerkstätten Osnabrück)  
ΚΕΔΙΘ - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης 
Υπηρεσία Εθελοντών Κολωνίας 
Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach 
Ομόσπονδος Όμιλος Εργασίας Ανεργία Νέων  
Lucky Luke e.V. 
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας  
Δίκτυο για Δράση Νέων  
Οικολογική Ομάδα Βέροιας  
PRAXIS  
polisis.eu  
ΠΟΠ - Ομάδα Πρωτοβουλίας για τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
Γερμανίας  
Δίκτυο Τύπου για νεανικά θέματα α. Σ. (Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V.) 
Σεβασμός για την Ελλάδα (Respekt für Griechenland) 
Αθλητικός σύλλογος νέων Χέφελριγκε α. Σ. (SJC Hövelriege e.V.)  
Κοινωνικο-πολιτισμικό Κέντρο «Η βίλα»  
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Ελλάδας  
Δήμος Τρικκαίων  
Κέντρο Δημοτικού Διαμερίσματος Γκρεζελμπέργκ – Βισμάντεν, πρωτεύουσα Ομόσπονδου 
Κρατιδίου  
START – Create Cultural Chance, Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικο-πολιτισμικών Κέντρων 
Ίδρυμα Παλλάδιον  
Κέντρο Σπουδών Εβραϊκής Κληρονομιάς Καστοριάς  
Theodor-Brauer-Haus – Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κλέβε  
Μεταφράσεις «Αλφάβητος» 
Underground Youth Orchestra 
Ανεξάρτητη Φοιτητική Πρωτοβουλία  
Πανεπιστήμιο Βόννης  
Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας 



 

Ένωση Γερμανο-Ελληνικών Εταιριών α.Σ. (Vereinigung der deutsch-griechischen 
Gesellschaften e.V.)   
Vision Network Athens/Ντίσελντορφ  
We can together 
Wilde Rose e.V.  στη Γερμανική Ένωση Προσκόπων  
Ομάδα Προγραμματισμού και Ρομποτικής Μαθητών του Χορτιάτη (Xprog Team)  
ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης  
Δίκτυο Νέων Αθήνας 
Youthnet Hellas 
Youthorama 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων 
KEAN - Kύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων 
Κέντρο Νεανικής Κινητικότητας 
2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης  
 

 

 


