YouthEU: «Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητώντας(με) το μέλλον
της»

Τι είναι το Πρόγραμμα «YouthEU: Οι Νέοι κατά του Ευρωσκεπτικισμού»;
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «YouthEU: Οι Νέοι κατά του Ευρωσκεπτικισμού», το
οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό το πρίσμα του
πανευρωπαϊκού έργου: Europe for Citizens (No EACEA-52/2019: Europe for
Citizens programme) στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών του Ευρωσκεπτικισμού
στους/στις νέους/ες (όσοι/ες
θα ψηφίσουν για πρώτη φορά) στις πιο
Ευρωσκεπτικιστικές κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ) και μεταξύ των
υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών. Το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία σε
εμπειρογνώμονες να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τις απόψεις των νέων για την
ΕΕ, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια πλατφόρμα για τους νέους, ώστε να μάθουν για
το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να ανταλλάξουν απόψεις.
Το έργο θα εκπαιδεύσει 800-1000 συμμετέχοντες/ουσες από τέσσερεις χώρες μέσω
διαδικτυακών σεμιναρίων. 60 εξ αυτών θα συμμετάσχουν σε εθνικά συμμετοχικά
εργαστήρια, όπου θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις με συνομήλικους
τους, αλλά και με ερευνητές/ριες. 24 εξ αυτών θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες, για να
μετάσχουν σε διαδραστικό εργαστήρι με Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά και να
έρθουν σε επαφή με νέους/ες από τις άλλες χώρες του προγράμματος. Βάσει αυτών
των δραστηριοτήτων, η οργανωτική ομάδα θα συντάξει τέσσερεις αναφορές με
προτάσεις πολιτικής, με στόχο την αντιμετώπιση του Ευρωσκεπτικισμού.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συνεργασία με τους φορείς EuropaNova, Institute for
European Integration, The European Movement in Serbia (EMinS) και την
υποστήριξη του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής.
Στόχοι του Προγράμματος
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να συμβάλει στο να κατανοήσουν οι
νέοι/ες φοιτητές την ΕΕ, την ιστορία και τη ποικιλομορφία της και να προωθήσει την
έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Στοχεύει να συμβάλλει στη βελτίωση των
συνθηκών δημοκρατικής συμμετοχής των νέων πολιτών στην ΕΕ, αναπτύσσοντας
παράλληλα την κατανόησή τους σχετικά με τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της ΕΕ.
Σκοπό έχει να προωθήσει ευκαιρίες για κοινωνική, διαπολιτισμική συμμετοχή και
εθελοντισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περιγραφή του προγράμματος
Αρχικά, οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν μια σειρά από 10
διαδικτυακά σεμινάρια.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν τις βασικές αρχές δομής και λειτουργίας της ΕΕ,
ενώ θα συζητήσουν με τους ειδικούς τις ερωτήσεις, τους προβληματισμούς ή/και τις
διαφωνίες, που έχουν σχετικά με τις αντιλήψεις τους για την ΕΕ.
Με βάση ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες και βάσει
των προκαθορισμένων κριτηρίων, 15 συμμετέχοντες/ουσες θα επιλεγούν για το
διαδραστικό εργαστήρι, που θα διοργανωθεί στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια αυτού

του μονοήμερου εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να
συζητήσουν και να συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με
την ΕΕ, να εκφράσουν τις απόψεις τους για την ΕΕ και τα θέματα που αντιμετωπίζει,
καθώς και πιθανές λύσεις. Με γνώμονα την απόδοση των συμμετεχόντων/ουσών
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και τις επιδεικνυόμενες δεξιότητες, 6
συμμετέχοντες/ουσες ανά χώρα θα συνεχίσουν στο ευρωπαϊκό διαδραστικό
εργαστήρι, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
Στο τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να
συζητήσουν βασικά ζητήματα, που οδηγούν τους νέους στον Ευρωσκεπτικισμό. Θα
οργανωθεί μια κλειστή συζήτηση με αξιωματούχους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να λάβουν σχόλια σχετικά με τις ιδέες τους από
εκείνους/ες, που σχετίζονται άμεσα με τις σχετικές πολιτικές. Τα συμπεράσματα του
εργαστηρίου, καθώς και οι προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσων για πιθανές λύσεις
θα συνοψιστούν σε ένα έγγραφο πολιτικής. Το πρόγραμμα του ταξιδιού θα
συνοδεύεται επίσης από δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και γνωριμία τους με την
«πρωτεύουσα της ΕΕ».
Στη δεύτερη φάση του έργου, τα ζητήματα που εντοπίστηκαν θα καταγραφούν σε
έγγραφα πολιτικής από εμπειρογνώμονες, ενώ θα συνταχθεί ένα συνοπτικό τελικό
έγγραφο πολιτικής για καθένα από τα τέσσερα θέματα, που εντοπίστηκαν από τη
νεολαία στη διάρκεια του εργαστηρίου στις Βρυξέλλες. Τα έγγραφα πολιτικής θα
καταγράψουν την άποψη των ειδικών για τα θέματα, που συζητήθηκαν και θα
αποτελέσουν με τον τρόπο αυτό συγκεκριμένες συστάσεις προς τους
ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς φορείς.
Στο τελικό στάδιο του έργου, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε
μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε πρωτεύουσα. Μια κοινή δημόσια εκδήλωση
θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες, στην οποία θα συμμετάσχει και ένας/μια
εκπρόσωπος της νεολαίας που συμμετείχε στο εργαστήριο στις Βρυξέλλες.
Θεωρείται απαραίτητο προσόν η καλή γνώση Αγγλικών (σε επίπεδο C1 τουλάχιστον)
και η μη πιστοποιημένη γνώση των Αγγλικών αποτελεί σημαντικό αρνητικό
παράγοντα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
Κόστος συμμετοχής
Όλα τα έξοδα συμμετοχής στις διάφορες συναντήσεις καλύπτονται εξολοκλήρου από
το διοργανωτή.
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
αίτηση, και να στείλουν το βιογραφικό τους στο see_programme@eliamep.gr
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι η Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και
ώρα 12:00.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται παράλληλα με την διαδικασία υποβολής.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στους/στις
φοιτητές/ριες την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων:
Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022

Η Οργανωτική Ομάδα
•

Ιωάννης Αρμακόλας, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του
Ερευνητικού Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης, ΕΛΙΑΜΕΠ και
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

•

Αλεξάνδρα Βουδούρη, Δημοσιογράφος και Επιστημονική
Συνεργάτιδα του Ερευνητικού Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης,
ΕΛΙΑΜΕΠ

•

Θόδωρος Βαβίκης, Βοηθός Ερευνητής, Διαχειριστής Ερευνητικού
Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης, ΕΛΙΑΜΕΠ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Οργανωτική Ομάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
see_programme@eliamep.gr ή τηλεφωνικά στο 2107257110 (Υπόψη: Βαβίκης
Θόδωρος).

