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Μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραιιαα Erasmusf

Τριάντα πέντε νέοι από 8 Ευρωπαϊκές
χώρες φιλοξενήθηκαν οτα Μέγαρα
To πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus Meet the

Utility of ERASMOBUJTY

διεξήχθη απο 23 έως 31 Οκτωβρίου
2016 οτα Μέγαρα
Σύμφωνα με τον Δήμο Ο
οργανισμός νεολαίας Youth
Horizons με τη συνεργασία
του Δήμου Μεγαρέων διοργάνωσε
και φιλοξένησε οτα
Μέγαρα 35 νέους youth workers
από 8 ευρωπαϊκές χώρες
Ισπανία Ιταλία Εσθονία
Πολωνία Λιθουανία Ουγγαρία
Τουρκία Ελλάδα

Οι ευρωπαίοι πολίτες είχαν
την ευκαιρία για μία εβδομάδα
να εκπαιδευτούν ενδε
λεχώς σε ευρωπαϊκά
κατάρτισης και
απασχόλησης και να έρθουν
σε επαφή τόσο με την ελληνική
κουλτούρα όσο και με
τις παραδόσεις και τον τρόπο
ζωής του τόπου μας
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
προγράμματα

διεξήχθησαν στο
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΕΙΟ Πολιτιστικό
Κέντρο του δήμου
Μεγάρων με κατάλληλη
διαμόρφωση του χώρου για
τη φιλοξενία των οράσεων
Μέσω της βιωματικής διαδικασίας
της Μη-τυπικής
οι συμμετέχοντες
στις δυνατότητες
και τα οφέλη που
ο κόσμος του Eras
μάθησης

καταρτίστηκαν

προσφέρει

Δρώντας συνεργατικά
ευρωπαϊκά σχέδια
videos παρουσιάσεις
project χειροτεχνήματα
κ.ά που εμπεριέχουν
κουλτούρες
συνήθειες ανησυχίες
και ανάγκες
Οι νέοι ήρθαν σε επαφή με
την τοπική κοινωνία
στα έθιμα και τον
πολιτισμό των Μεγάρων
Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε
ο δήμαρχος της πόλης
κ Γρηγόριος Σταμούλης στο
του
χώρο
Δημαρχείου όπου
τους ενημέρωσε για την
και πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου μας
και εν συνεχεία διεξήχθη
διάλογος για την ενεργό
συμμετοχή των νέων στα
ευρωπαϊκά κοινά
Σε συνεργασία με το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού
Μεγάρων1 συμμετείχαν σε
ένα παιχνίδι εξερεύνησης
ιστορικών σημείων της πόλης
Αρχαιολογικό Μουσείο
Κρήνη του Θεαγένους Κα
στάνειο Λαογραφικό Μουσείο
Αη-Γιάννης Χορευταράς
κά
Ο Λαογραφικός σύλλογος
Ό Χορός της Τράτας1 με την
ευγενική του συμβολή
έδωσε τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να γνωρίσουν
από κοντά και να βιώ
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δημιούργησαν

διαφορετικές

προοπτικές

εμβαθύνοντας

ιστορική

μουσικοχορευτικες μας
Ο ιδιοκτήτης και
το προσωπικό του El Greco
Souvlaki Gallery έδωσαν
συμβουλές για το πως
το περίφημο
ελληνικό σουβλάκι
Με φόντο το γραφικό λιμάνι
της Πάχης είχαν την ευκαιρία
να δημιουργήσουν και
να αποτυπώσουν σε αυτοσχέδια
βίντεο ιδέες προώθησης
και στήριξης του ευρωπαϊκού
παραδόσεις

παρασκευάζεται

γίγνεσθαι
Η βιωματική εκπαιδευτική
διαδικασία επεκτάθηκε στην
Αθήνα και στηρίχθηκε από
τη φιλοξενία των νέων στην
επίσημη αίθουσα της
Αντιπροσωπείας

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου Στον εν
λόγω αμιγώς Ευρωπαϊκό
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επιτυχημένοι Ελληνες
startupers της Orange Grove
μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες
το success story
τους και συνέβαλλαν με τον
αυτό
τρόπο
στην έμπρακτη
αρωγή και προτροπή της

νεανικής επιχειρηματικότητας

Οι συμμετέχοντες του

προγράμματος

ενημερωμένοι

και ευαισθητοποιημένοι για
τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και
μέσω της διαπολιτισμικής
επαφής τόσο μεταξύ τους
όσο και με την τοπική κοινωνία

•
Ελληνική Αντιπροσωπεία
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1
•
Orange Grove
Ο οργανισμός νεολαίας
Youth Horizons με έδρα τα
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται Μέγαρα Αττικής δραστηριοποιείται
στο πλαίσιο του
επίσης στον εκπαιδευτή
trainerTOU προγράμματος
Erasmus και δίνει τη δυνατότητα
Antonio Benaches
σε νέους από όλη την
στο συμπολίτη μας κ Μα
Ελλάδα να λάβουν μέρος σε
οτρανδρίκο Δημήτρη για τη δράσεις εκτός συνόρων και
των
να
κάλυιμη
ανακαλύιμουν τις ευκαιρίες
φωτογραφική
και δυνατότητες που
δράσεων καθώς και σε
όλους τους εθελοντές και
προσφέρει ο ευρωπαϊκός
εμπλεκόμενους που με το
κόσμος
κέφι και την ενέργειά τους Μέσα από τη συνύπαρξή
συνέβαλαν σημαντικά στην τους με νέους από διαφορετικές
κουλτούρες οι συμμετέχοντες
επιτυχή διεξαγωγή του
Για την εύρυθμη διεξαγωγή
των προγραμμάτων
του προγράμματος η ομάδα
μοιράζονται ιδέες γνώσεις
της Youth Horizons ευχαρίστησε Πιο συγκεκριμένα θερμές
εμπειρίες και αναπτύσσουν
το Δήμο Μεγάρων και ευχαριστίες παρατίθενται σε τον τρόπο που σκέφτονται
τη ΔΗΚΕΔΗΜΕ για την
όλους τους φορείς που συνέβαλαν και δρουν στην κοινωνία
έμπρακτη και ουσιαστική
καθοριστικά στην
διευρύνοντας τους πνευματικούς
των
και βιωματικούς
υποστήριξη
δραστηριοτήτων
υλοποίηση του προγράμματος
του προγράμματος
τους ορίζοντες τους Youth
•
Horizons
Hotel
Megara
τους
υποδοχή συμμετεχόντων
• Το
Μαϊστράλι
παραχώρηση συνεδριακού
•
Για περισσότερες πληροφορίες
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
χώρου παραχώρηση τοπικής
και υπεραστικής
Μεγάρων
σχετικά με τη δραστηριότητα
•
του οργανισμού
για τη διευκόλυνση
Λαογραφικός Σύλλογος Ό
μεταφορών παράθεση Χορός της Τράτας
μπορείτε να επισκεφτείτε
•
Γραφικές Τέχνες
την ιστοσελίδα
αποχαιρετιστήριου δείπνου
www.youthhorizons.gr
καθώς και στο χώρο
Παπαηλίας Χρήστος
• Έ1 Greco βομνίακϊ
φιλοξενίας των συμμετεχόντων
Gallery στο fb Youth Horizons
•
Megara Hotel που
Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων
ή να επικοινωνήσετε
στο email
μέσω της αδιάλειπτης και
•
από
youthhorizonsgi@gmail.coin
ανιδιοτελούς στήριξης
Φούρνος Μάριος

των Μεγάρων
το αίσθημα του
ευρωπαίου πολίτη1 και
να δράσουν ως
της ευρωπαϊκής
ιδέας
Στόχος της εν λόγω ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας και δράσης
ήταν επίσης η συμβολή
στην τόνωση της νεανικής
κινητικότητας της πόλης
μας και στην ανάπτυξη καθώς
και ενδυνάμωση την
ευρωπαϊκής της συνειδητό
τητας και ταυτότητας
Στόχος ο οποίος επετεύχθη
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
ανέπτυξαν

δύνανται

πολλαπλασιαστές

όλα τα μέλη της επιχείρησης
αποτέλεσε πολύτιμη χείρα
βοηθείας1 για την επιτυχή
διεκπεραίωση του training
course

προγράμματος

συγκοινωνίας
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