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Η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας 
και Γερμανίας σε θέματα νεολαίας αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο των διμερών σχέσεων των 
δύο χωρών με στόχο την ενδυνάμωση της 
Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των 
πολιτών των δύο χωρών συνεργάζονται επί του 
παρόντος σε πολλά προγράμματα με στόχο την 

εντατικοποίηση και την εξέλιξη των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. 

Ένα χρόνο μετά το 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο 
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), 
η ελληνική και γερμανική εθνική μονάδα συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΣΕ ΔΡΑΣΗ καθώς και η Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB) σάς προσκαλούν στο 3ο Ελληνογερμανικό 
Φόρουμ Νεολαίας! 

Με αφορμή την 30ή επέτειο αδελφοποίησης των δήμων Κολωνίας και Θεσσαλονίκης, το 
Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας του 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία. 

Στόχοι 
Στόχοι του 3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας είναι: η ενίσχυση και διεύρυνση 
συνεργασιών, η προώθηση ευκαιριών για διεθνείς μαθησιακές εμπειρίες, καθώς και η προώθηση 
της συμμετοχής νέων ανθρώπων στον χώρο των διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και στις 
ευρωπαϊκές δομές. 
 
Για πρώτη φορά, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά στο 
πλαίσιο ενός BarCamp, όπου δράσεις, προγράμματα και εμπειρίες παρουσιάζονται και 
συζητιούνται στο πλαίσιο ανοιχτών, συμμετοχικών εργαστηρίων. Η ιδιαιτερότητα του BarCamp 
είναι ότι το περιεχόμενο και η δομή του αναπτύσσονται αρχικά από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και διαμορφώνονται στην πορεία. Χάρη σ’ αυτό, δεν 
υπάρχουν πλέον περιορισμοί στη μετάδοση γνώσεων και τη συνεργασία στα θέματα των διεθνών 
δραστηριοτήτων για τη νεολαία. 
 
Στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας δίνεται η δυνατότητα σε φορείς από την Ελλάδα και τη 
Γερμανία: 

 να βιώσουν ένα συν-δημιουργικό και συμμετοχικό κλίμα καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φόρουμ 
Νεολαίας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του διαδραστικού BarCamp, 

 να εκμεταλλευτούν τον άφθονο χρόνο και χώρο, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού 
νέα προγράμματα, 

 να γνωρίσουν από κοντά ενδιαφέροντα τοπικά προγράμματα, 

 να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την κατάσταση της χώρας τους και της Ευρώπης καθώς 
και σχετικά με το όραμά τους για το μέλλον, 



 να ενισχύσουν τις υπάρχουσες συνεργασίες, να συνάψουν νέες συνεργασίες και να 
αναπτύξουν κοινά προγράμματα, 

 να ενημερωθούν σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, 

 να συζητήσουν σχετικά με τις μεθόδους της μη τυπικής εκπαίδευσης στον τομέα των 
διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και στον τομέα των ελληνογερμανικών 
ανταλλαγών νέων. 

Απευθύνεται σε 
 Υπεύθυνους προγραμμάτων και συμβούλους νέων  

 Εκπροσώπους 
 τοπικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία  
 νεανικών οργανώσεων 
 άτυπων ομάδων νέων 
 πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

νεολαίας 

 Φορείς που ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα της νεολαίας  

Προϋποθέσεις 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 

 να είναι τουλάχιστον 18 ετών 

 να είναι εκπρόσωποι κάποιας οργάνωσης που προσφέρει δραστηριότητες για νέους 

 να ασχολούνται ενεργά με εθνικές ή/και διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία. 

Όροι συμμετοχής 
Οι γλώσσες εργασίας του 3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας είναι η ελληνική και η 
γερμανική. Προβλέπεται διερμηνεία. 
 
Η συμμετοχή στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας είναι δωρεάν. Τα ταξιδιωτικά έξοδα των 
συμμετεχόντων από τη Γερμανία δεν καλύπτονται. Σχετικά με την κάλυψη των ταξιδιωτικών 
εξόδων των συμμετεχόντων από την Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
ελληνική μονάδα συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://www.salto-
youth.net/tools/european-training-calendar/training/3rd-greek-german-youth-forum.7365/. 
Για περαιτέρω ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jauch@ijab.de 
(για τη Γερμανία) και tcaseminars@inedivim.gr (για την Ελλάδα). 
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