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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!
>Ε
 άν είστε εκπαιδευτικός ή κοινωνικός/-ή
λειτουργός και επιθυμείτε να διοργανώσετε
μια εκδήλωση με ένα πρόσωπο-πρότυπο στην
κοινότητά σας
>Ε
 άν θέλετε να συμμετάσχετε ο/η ίδιος/-α ως
πρότυπο
> Ή εάν έχετε ήδη δρομολογήσει παρόμοια
πρωτοβουλία...

Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό Erasmus+ για
να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες επιλογές: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_el

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
> Τα πρόσωπα-πρότυπα συμμετέχουν σε εθελοντική
βάση
> Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ μπορούν να
προσαρμόσουν την πρωτοβουλία στις εκάστοτε
εθνικές ανάγκες

?

> Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ μπορούν να
χρησιμοποιούν χρηματοδότηση από το Erasmus+
για να συνεισφέρουν στα έξοδα ταξιδίου και τις
οργανωτικές δαπάνες για εκδηλώσεις που σχετίζονται
με την παρούσα πρωτοβουλία
> Τα πρότυπα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
κατά την υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας που
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+,
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που
υποβάλλονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων του Erasmus+ (ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_el)

Πρωτοβουλίες που
υποστηρίζονται
από το πρόγραμμα
Erasmus+
Η Τσεχική Δημοκρατία επέλεξε
τους «Φανταστικούς Επτά»
(«The Magnificent Seven») —
επτά πρότυπα των οποίων οι
εμπειρίες εξιστορούνται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και σε μια σειρά εκδηλώσεων.

Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εγγράφων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ (ΕΕ
L 330 της 14.12.2011, σ. 39).
Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου
υλικού τα οποία δεν καλύπτονται από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ πρέπει να ζητείται
απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Στη Γαλλία, μια δράση
εφαρμόστηκε πειραματικά
στο Μπορντό στα τέλη του
2017, όπου επιλέχθηκαν
πρεσβευτές του Erasmus+
για την ιθαγένεια και έλαβαν
κατάρτιση για να έρχονται
σε επαφή με μαθητές, μέλη
ενώσεων και αθλητικών
συλλόγων χρησιμοποιώντας
καινοτόμες και συμμετοχικές
προσεγγίσεις.
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Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία
δοκιμάστηκε σε μειονεκτούσες
περιοχές· τον Σεπτέμβριο του 2017
οργανώθηκαν τοπικές εκδηλώσεις
στην Κομοτηνή και τα Ιωάννινα,
κατά τις οποίες έλαβαν κατάρτιση
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, καθώς και πρόσωπα
που μπορούν μελλοντικά να
ενεργήσουν ως πρότυπα.

Πρότυπο είναι
κάποιος...
>π
 ου είναι άξιος
θαυμασμού
>π
 ου αποτελεί
παράδειγμα προς
μίμηση
> τ ου οποίου η
ιστορία μπορεί
να αποτελέσει
πηγή έμπνευσης
για τους νέους
που χρειάζονται
καθοδήγηση

Γιατί μια
πρωτοβουλία
για τα πρότυπα;

ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ
είναι άνδρες και γυναίκες από κάθε
κοινωνικό και επαγγελματικό υπόβαθρο.
Κάποιοι έχουν διανύσει απρόσμενες
διαδρομές για να ανακαλύψουν την
πραγματική τους κλίση. Άλλοι είχαν να
ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια, γεγονός
που τους βοήθησε να αναπτυχθούν και
να μάθουν να ξεπερνούν δυσκολίες.
Οι εμπειρίες τους μπορούν να
λειτουργήσουν ως παραδείγματα προς
μίμηση για τους νέους που αγωνίζονται
να βρουν μια θέση στην κοινωνία ή
έρχονται αντιμέτωποι με το δέλεαρ της
γρήγορης ανέλιξης με αθέμιτα μέσα.
Μιλώντας δημόσια, τα πρότυπα
> ε μπνέουν πολλούς ανθρώπους να
ωριμάσουν, να πάρουν τον έλεγχο
της ζωής τους, και να συμβάλουν στη
διαμόρφωση των ανθρώπων γύρω
τους.
> ε νθαρρύνουν άλλους να συμμετάσχουν
ενεργά στην κοινωνία και να σκεφτούν
με διαφορετικό τρόπο για τον εαυτό
τους και τη θέση τους στις τοπικές
κοινωνίες.

Σε μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει την
αυξανόμενη ανισότητα και την απειλή
του βίαιου εξτρεμισμού, η προαγωγή των
κοινών ευρωπαϊκών αξιών όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη
και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτικής
σημασίας. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την κοινωνική ένταξη,
τη διαπολιτισμική κατανόηση και την κριτική σκέψη. Η προβολή
παραδειγμάτων προς μίμηση που καθιστούν τις κοινές αξίες
μέρος της καθημερινής ζωής μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη
να οικοδομήσει κοινωνίες ευημερούσες, ανεκτικές και χωρίς
αποκλεισμούς.

Πρωτοβουλίες που
υποστηρίζονται
από το πρόγραμμα
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ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ...

Μια ιταλική πρωτοβουλία
με τίτλο «A model to
dream», που δρομολογήθηκε
τον Απρίλιο του 2017,
επικεντρώνεται σε τρόπους
πρόληψης του κοινωνικού
αποκλεισμού των νέων για
να τους αποτρέψει από το
να ριζοσπαστικοποιηθούν,
προάγοντας πρότυπα
προς μίμηση που μπορούν
να τους βοηθήσουν να
βρουν κίνητρα και να
μετατρέψουν τις ελπίδες
τους σε πραγματικότητα. Το
2017 πραγματοποιήθηκαν
δύο εκδηλώσεις, μία στην
Απουλία (για την εξάλειψη
του φόβου) και μία στο
Μιλάνο (με βασικό θέμα τον
κίνδυνο της έκθεσης στη βία
και τη ριζοσπαστικοποίηση
μέσω του διαδικτύου).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα
δίκτυο, που υποστηρίζεται από το Erasmus+, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τοπικούς φορείς να
καλούν πρόσωπα-πρότυπα για να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους με τους νέους και να τους
παρακινήσουν να ξεπεράσουν τις καθημερινές
προκλήσεις.
Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ στις χώρες
που συμμετέχουν στο ομώνυμο πρόγραμμα
δρομολογούν την πρωτοβουλία είτε μόνοι τους
είτε σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους.
Στόχος είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των
προτύπων και στοχευμένων ακροατηρίων
σε ποικίλα περιβάλλοντα, χωρίς οικονομικά
και διοικητικά εμπόδια για τις συμμετέχουσες
κοινότητες.

Το καλοκαίρι του 2017, πρότυπα της
Ανατολικής Λιθουανίας (σε πόλεις όπως το
Visaginas και το Šalčininkai) μοιράστηκαν
εμπειρίες σχετικά με τις πιο δύσκολες
στιγμές της νιότης τους, σχετικά με τον
τρόπο επιλογής επαγγέλματος, και σχετικά
με την έννοια της λιθουανικής και της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
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