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DISABLE THE BARRIERS 
 
Κωδικός έργοσ: 2018-3-DE04-KA205-017203 
 

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαγσγή απηήο ηεο έθδνζεο δελ ζπληζηά έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη κόλν ηηο απόςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα 

νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ
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Ειζαγωγή 

Θαιώο ήιζεο ζην Δγρεηξίδην DARE Χεθηαθήο Αλάγλσζεο γηα ηελ ελδπλάκσζε! 

Θέιεηο λα κάζεηο πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην Ξξόγξακκα Erasmus + θαη ηηο δηεζλείο 

αληαιιαγέο λέσλ; Ή ίζσο δελ ζθέθηεθεο πνηέ όηη απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο πξννξίδνληαλ 

γηα εζέλα, επεηδή δελ γλσξίδεηο μέλεο γιώζζεο ή έρεηο αλαπεξία; 

Σρεδηάζακε απηό ην εγρεηξίδην γηα εζέλα, δηόηη πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη όινη κπνξνύλ θαη 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηεζλή αληαιιαγή λέσλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δσή 

ηνπο… Ψζηόζν, ζε πξνεηδνπνηνύκε, είλαη δύζθνιν λα ζηακαηήζεηο αλ μεθηλήζεηο! 

Σηελ αθόινπζε ηζηνξία, “EUth in Action”, κπνξείο λα κάζεηο γηα ηα δηάθνξα είδε δηεζλώλ 

αληαιιαγώλ γηα λένπο θαη ζα δεηο όηη δελ είλαη δύζθνιν λα ζπκκεηέρεηο ζε έλα από απηά! 

Αιιά ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα! 

Έρεηο ήδε ζπκκεηάζρεη ζε κηα εληαμηαθή δηεζλή αληαιιαγή λέσλ θαη ζα ήζειεο νη άιινη λα δήζνπλ ηηο ίδηεο 

ζπλαξπαζηηθέο εκπεηξίεο, πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ηε δσή θάπνηνπ; Τόηε είζαη ην ζσζηό άηνκν γηα λα γίλεηο 

Ξξεζβεπηήο ηνπ DARE! Απηό ην Δγρεηξίδην Χεθηαθήο Αθήγεζεο πξννξίδεηαη λα είλαη έλα βνεζεηηθό εξγαιείν γηα 

εζέλα. To  Κνληέιν Υπνζηήξημεο Λέσλ ηνπ DARE  will ζα ζνπ δείμεη πώο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηε θσλή ζνπ θαη 

ηηο εκπεηξίεο ζνπ γηα λα θηλεηνπνηήζεηο θαη λα ππνζηεξίμεηο άιινπο λένπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθόηεηαο Erasmus +. 

Θαιή Απόιαπζε!  
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DARE Project 

Τν Δγρεηξίδην DARE Χεθηαθήο Αλάγλσζεο δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ DARE: Disable the Barriers Project. 

Ξεξηιακβάλεη εύθνια πξνζβάζηκνπο πόξνπο πνιπκέζσλ ώζηε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε ή ρσξίο 

αλαπεξία.  

Νη ζηόρνη ηνπ Δγρεηξίδηνπ Χεθηαθήο Αλάγλσζεο θαη ηνπ έξγνπ DARE είλαη λα: 

 Ξξνσζήζεη ηνλ εζεινληηζκό θαη λα απμήζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ κε Νπηηθέο / Αθνπζηηθέο / Σσκαηηθέο 

Αλαπεξίεο (κΝΑΣΑ) από ηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο.  

 Απμήζεη ην επίπεδν ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κΝΑΣΑ ζε ηνπηθό θαη επξσπατθό επίπεδν κέζσ ηεο 

αύμεζεο ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα Erasmus+ θηλεηηθόηεηαο γηα λένπο θαη ηεο ελζάξξπλζήο ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλείο αληαιιαγέο λέσλ. 

Δάλ ελδηαθέξεζαη γηα ην ζέκα ηεο έληαμεο ζηελ εξγαζία γηα λένπο θαη γηα ηε ζηήξημε ησλ λέσλ ρσξίο απνθιεηζκνύο, 

ξίμε κηα καηηά ζηηο άιιεο πεγέο πνπ αλαπηύρζεθαλ από ηελ νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο DARE. 

   

https://dare-project.de/
https://dare-project.de/el/results/
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Ιζηοπία “EUth in Action” 

 

 

Προς ηα ηέιε Μαΐοσ, κία Κσρηαθή, ε Oli θαη ο Efe ταιαρώλοσλ ζηολ θήπο ηες Oli 

 

 

Oli:  Ξνηα είλαη ηα ζρέδηά ζνπ γηα ηηο θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο; Έρεηο θακία ηδέα γηα ην ηη λα θάλνπκε; 

Efe:  Τίπνηα αθόκα, ειπίδσ λα κελ θνιιήζνπκε εδώ. 

Oli:  Λαη, αιιά επηπρώο έρνπκε ρξόλν λα βξνύκε θάηη. 
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Oli: Ξεξίκελε, εζύ δελ πήγεο ζηε Κάιηα ην πεξαζκέλν 

θαινθαίξη? 

Efe:  Κελ κνπ ην ζπκίδεηο! Τν κέξνο ήηαλ θαηαπιεθηηθό 

αιιά πήγα κε ηνπο γνλείο κνπ θαη θαηέιεμα λα πεξλάσ 

ρξόλν καδί ηνπο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Ήηαλ πνιύ βαξεηό. 

Θα πξνηηκνύζα λα κείλσ εδώ! 

 

Oli:  λησο, απηό δελ αθνύγεηαη θαη πνιύ 

δηαζθεδαζηηθό! 

Efe:  Ήηαλ ράιηα! Γελ θαηάθεξα λα θάλσ ηίπνηα 

θνβεξό νύηε λα γλσξίζσ λένπο αλζξώπνπο - ίδην θαγεηό, 

ίδηνη άλζξσπνη, ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο γηα 15 εκέξεο!! 
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Ο Billie, θίιος ηες Oli θαη ηοσ Efe, θηάλεη θαη κπαίλεη ζηελ θοσβέληα. 

 

Oli: Γεηα ζνπ Billie! Τη λέα? 

Billie: Γεηα ζαο παηδηά! Έςαρλα ηελ Sam. Κήπσο ηελ 

είδαηε? Άθνπζα όηη κόιηο επέζηξεςε από κία αληαιιαγή 

λέσλ 

Oli: Ψ λαη, δελ ήηαλ ζην ζρνιείν ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. 

Efe: Γηα πεξίκελε, ηη ζην θαιό είλαη ε αληαιιαγή λέσλ; 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_el
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Billie: Γελ είκαη ζίγνπξνο. Ζ κακά κνπ κίιεζε κε ηε κακά 

ηεο θαη ηεο είπε όηη πήγε ζην εμσηεξηθό γηα πεξίπνπ κηα 

εβδνκάδα θαη γλώξηζε πνιινύο λένπο αλζξώπνπο από άιιεο 

ρώξεο. Ξξέπεη λα  ήηαλ ηέιεηα 

Oli: Αθνύγεηαη θαιό, αιιά κηα νιόθιεξε εβδνκάδα ζην 

εμσηεξηθό? Ξξέπεη λα ήηαλ πνιύ αθξηβό. 

Billie: Απηό είλαη ην θαιύηεξν! Άθνπζα όηη θαιύθζεθε ην 

κεγαιύηεξνηνπ θόζηνπο ηεο αληαιιαγήο ησλ λέσλ  

  

https://dare-project.de/wp-content/themes/zakra/dc/files/DARE-costs_youth_exchange_EL.pdf
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Efe: Ψξαία αθνύγνληαη όια απηά, αιιά πώο ζα κηινύζα κε 

αλζξώπνπο από άιιεο ρώξεο; Γελ κηιάσ θακία άιιε γιώζζα 

εθηόο από ηα ειιεληθά 

 

Billie: Νύηε απηό είλαη πξόβιεκα. Υπήξραλ κεηαθξαζηέο θαη 

έπαημαλ επίζεο κεξηθά θάπνηα παηρλίδηα εθκάζεζεο γιώζζαο. 

Ζ κακά ηεο Sam είπε όηη έγηλε αθόκε θαιύηεξε ζηα Αγγιηθά. 

Oli: Ξάκε λα ηε βξνύκε; Θέισ λα ηα κάζσ όια γηα ηηο 

δηαθνπ...- 

 

Billie: Ιέγεηαη αληαιιαγή λέσλ! Θαη λαη, ζα ηεο ζηείισ 

ηώξα κήλπκα 

  

http://www.papagiannopoulou.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/
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Αργόηερα ηελ ίδηα εκέρα, ζηελ θεληρηθή πιαηεία ηες πόιες, οη ηρεης θίιοη ζσλαληήζεθαλ κε ηελ Sam. 
 

 

Oli: Έη Sam! Αθνύζακε όηη κόιηο γύξηζεο από θάηη πνπ 

νλνκάδεηαη αληαιιαγή λέσλ. Θα καο πεηο πεξηζζόηεξα; 

Sam: Ξαηδηά, ήηαλ ηέιεηα! Ξήγα ζηελ Ξνισλία γηα κηα 

εβδνκάδα θαη ζπλάληεζα ηόζνπο θαηαπιεθηηθνύο 

αλζξώπνπο. Κεξηθνί ήηαλ από ηελ πόιε καο, αιιά πνιινί 

ήηαλ από άιιεο ρώξεο. Ξεξάζακε ηόζν σξαία θαη κάζακε 

ηόζα πνιιά πξάγκαηα! 

Efe: Κάζαηλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ; Θαη ην ιεο 

απηό δηαζθέδαζε; 

Sam: Νξθίδνκαη όηη δελ έλησζα θαζόινπ όπσο ζην ζρνιείν! 

Δίλαη θάηη πνπ νλνκάδεηαη κε ηππηθή κάζεζε. 

  

https://www.eureka.edu.gr/%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
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Billie: Ξώο έκαζεο γηα απηό; 

Sam: Θπκάζηε απηό ην ζπλέδξην ζην ζρνιείν κε όινπο 

απηνύο ηνπο ζπιιόγνπο λέσλ; Κηινύζαλ γηα ελεξγό 

ζπκκεηνρή θαη ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη παξνπζίαζαλ 

θάπνηεο επθαηξίεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο 

αληαιιαγήο λέσλ ζην εμσηεξηθό. 

Oli (ςηζπξίδνληαο): Ιππάκαη πνπ ην έραζα, πξέπεη λα 

θνηκόκνπλ ζηελ θαξέθια κνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ 

ζπλεδξίνπ 

Sam: Ινηπόλ, ήξζα ζε επαθή κε έλαλ από απηνύο ηνπο 

ζπιιόγνπο λέσλ γηα λα θαηαιάβσ αλ ζα κπνξνύζα λα 

ζπκκεηάζρσ – δεδνκέλνπ ην όηη είκαη ρξήζηξηα αλαπεξηθνύ 

ακαμηδίνπ θιπ. Κνπ είπαλ όηη δελ είλαη πξόβιεκα. Απηή ε 

αληαιιαγή ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 

,ώζηε όινη λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ.  

  

http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/Dokimia/sxol_diadikasia.pdf
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/Dokimia/sxol_diadikasia.pdf
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Efe: Ήηαλ αθξηβό; 

Sam: Μέξσ όηη αθνύγεηαη πνιύ θαιό γηα λα είλαη αιεζηλό, 

αιιά ν νξγαληζκόο πιήξσζε γηα όια - ηαμίδη, δηακνλή, 

θαγεηό… ράξε ζε έλα πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ νλνκάδεηαη Erasmus +. Θαη έκεηλα εθεί γηα κηα 

νιόθιεξε εβδνκάδα (7)! 

Oli: Κόλε ζνπ πήγεο; 

Sam: ρη, είρα έλαλ βνεζό πνπ ηαμίδεςε θαη έκεηλε καδί 

κνπ όιε ηελ ώξα γηα λα κε ζηεξίμεη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ρξεηαδόκνπλ. Υπήξραλ επίζεο κεξηθνί θσθνί ζπκκεηέρνληεο 

πνπ είραλ κεηαθξαζηή λνεκαηηθήο γιώζζαο. Θαη πξηλ 

ξσηήζεηε, θαιύθζεθαλ ηα έμνδα θαη ηνπ βνεζνύ θαη ηνπ 

κεηαθξαζηή    .

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
https://dare-project.de/wp-content/themes/zakra/dc/files/DARE-youth_exchange_special_needs_EL.pdf
https://dare-project.de/wp-content/themes/zakra/dc/files/DARE-youth_exchange_special_needs_EL.pdf
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Efe: Κηιάο αθόκα κε απηόλ ηνλ ζύιινγν λέσλ; 

Sam: Λαί! Κόιηο επέζηξεςα από ηελ Ξνισλία, έγηλα 
εζειόληξηα εθεί. Απηήλ ηε ζηηγκή, εξγαδόκαζηε ζε έλα άιιν 

πξόγξακκα αληαιιαγήο λέσλ. Θα θηινμελήζνπκε 30 λένπο 
από 5 δηαθνξεηηθέο ρώξεο εδώ, ζηελ πόιε καο, ηνλ 

Σεπηέκβξην. Ζ αληαιιαγή αθνξά ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή θαη 
ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ: ζέινπκε λα ελζαξξύλνπκε ηνπο 

λένπο λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο θαη λα 
αζρνιεζνύλ πεξηζζόηεξν κε ηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλόηεηεο. 

Oli: Αθνύγεηαη πνιύ θαιό. Κπνξνύκε λα ζπκκεηέρνπκε θαη 
εκείο; 

Sam: Δλλνείηαη, ζα ζαο ζηείισ πιεξνθνξίεο ην βξάδπ! 
  

https://www.sxediastinpoli.gr/ethelontismos/ennoia-ethelontismou
https://www.sxediastinpoli.gr/ethelontismos/ennoia-ethelontismou
https://blogs.sch.gr/3gympoli/files/2016/06/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82.pdf
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Το ίδηο βράδσ, κεηά ηο δείπλο, ε Oli θαη ο Efe αποθαζίδοσλ λα αλαδεηήζοσλ πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηο Erasmus + ζηο δηαδίθησο 

 

Oli: Υπάξρνπλ ηόζεο πνιιέο επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο λα 

πάλε ζην εμσηεξηθό! 

Efe: Γελ κπνξώ λα πηζηέςσ όηη δελ γλσξίδακε ηίπνηα γηα 

απηό. Υπάξρνπλ ηόζεο πνιιέο ελδηαθέξνπζεο δπλαηόηεηεο . 

Oli: Θαιά ζίγνπξα πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε ηελ Sam πνπ 

καο είπε γηα ηελ αληαιιαγή ησλ λέσλ!  

Efe: Θνίηα, ππάξρεη άιιν έλα πνπ ιέγεηαη Δπξσπατθό Σώκα 

Αιιειεγγύεο, όπνπ κπνξείο λα κείλεηο ζην εμσηεξηθό γηα 

κήλεο θαη λα θάλεηο εζεινληηζκό κε ηνπηθνύο νξγαληζκνύο 

... θαίλεηαη ππέξνρν! Θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί κέξνο 

ηνπ Erasmus +. 

Oli: Λα ην δνύκε καδί κε ηελ Sam αύξην. Ίζσο μέξεη θαη γηα 

απηό ην πξόγξακκα.  

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
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Tελ επόκελε κέρα, ζηο ζτοιείο 

 

Oli: Γεηα Sam! Ξεξάζακε όιν ην βξάδπ ςάρλνληαο γηα ην 

Erasmus + θαη βξήθακε ηόζα πνιιά ελδηαθέξνληα 

πξάγκαηα! Απνθαζίζακε επίζεο λα ιάβνπκε κέξνο ζην 

πξόγξακκά ζαο γηα ηελ αιιαγή λέσλ ηνλ Σεπηέκβξην.. 
 

Sam: Τέιεηα! Τελ άιιε εβδνκάδα είλαη ε κέξα ελεκέξσζεο. 

Θα ζαο βάισ ζηε ιίζηα. 
 

Efe:Α, δηαβάζακε επίζεο γηα ην Δπξσπατθό Σώκα 

Αιιειεγγύεο. Σθεθηόκαζηε ηνλ εζεινληηζκό γηα 3 κήλεο 

κεηά ην ζρνιείν. Θέινπκε λα ζνπ θάλνπκε θάπνηεο 

εξσηήζεηο…. 
 

Sam: Απηό είλαη ππέξνρν παηδηά! Γελ μέξσ πνιιά γηα ην 

Δπξσπατθό Σώκα Αιιειεγγύεο, αιιά λα κηιήζεηε ζηνπο 

αλζξώπνπο πνπ δνπιεύνπλ ζηνλ νξγαληζκό λενιαίαο ηελ 

επόκελε εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

ελεκέξσζεο, γλσξίδνπλ πνιιά γηα ην πξόγξακκα!  
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Ειζαγωγή ζηο Μονηέλο Υποζηήπιξηρ Νέων ηος DARE 

Σε ελδηαθέξνπλ ζέκαηα όπσο ε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε έληαμε; Θα ήζειεο λα ζπκκεηάζρεηο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη 

αηζζάλεζαη εκπλεπζκέλε*νο γηα λα παξαθηλήζεηο θαη λα ππνζηεξίμεηο θη άιινπο λένπο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε 

δηεζλή έξγα έληαμεο γηα λένπο; 

Τν παξαθάησ κνληέιν κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο ησλ 

λέσλ θαη πώο λα νξγαλώζεηο ηηο κειινληηθέο ζνπ δξαζηεξηόηεηεο 

ππνζηήξημεο. 

Γηα λα κάζεηο πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε, ηελ εξγαζία ζηνλ ηνκέα 

ηεο λενιαίαο, θαη ηελ ζηήξημε ησλ λέσλ ρσξίο απνθιεηζκνύο, ζε 

πξνζθαινύκε λα εμεξεπλήζεηο ηα επηπιένλ απνηειέζκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ από ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ DARE   

  

https://dare-project.de/
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Ποιορ είναι ο Ππεζβεςηήρ ηος DARE; 

Ψο Ξξεζβεπηήο ηνπ έξγνπ (DARE: Disable the Barriers), κπνξείο λα ζπκβάιιεηο ζηελ αιιαγή ηεο δσήο πνιιώλ λέσλ 

Κπνξείο λα κνηξαζηείο ηηο δηθέο ζνπ εκπεηξίεο κε άιινπο λένπο θαη λα ηνπο ελζαξξύλεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηνπηθέο 

θαη δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο λενιαίαο: ε ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηε δσή, ηηο δεμηόηεηεο 

θαη ηε ζηάζε ηνπο. Υπνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο, ζα δώζεηο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

ζπλνκειίθνπο ζνπ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ελεξγνύλ ζε 

ζέκαηα πνπ απηνί νη ίδηνη ζεσξνύλ όηη είλαη ζεκαληηθά. 

Θαη πάλσ απ’ όια, ζα γίλεηο Ξξεζβεπηήο ηεο Έληαμεο. Γπζηπρώο, πνιινί λένη απνθιείνληαη ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. 

Ζ πξνώζεζε ζπκκεηνρηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ελζάξξπλζε ησλ ζπλνκειίθσλ ζνπ, πνπ αηζζάλνληαη όηη 

απνθιείνληαη ή δελ είλαη εππξόζδεθηνη ζηηο θηλεηηθόηεηα ησλ λέσλ ζην εμσηεξηθό, απνηειεί έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ 

λα είζαη Ξξεζβεπηήο ηνπ DARE. 

Απόιαπζε ηελ εμεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζνπ! 
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Μονηέλο Υποζηήπιξηρ Νέων ηος DARE 

Τν παξαθάησ μονηέλο Υποζηήπιξηρ Νέων ηος DARE ζα ζνπ δείμεη πώο κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ζνπ θαη πώο λα ππνζηεξίμεηο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Ξεξηιακβάλεη επίζεο κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ην πώο 

κπνξείο λα θάλεηο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ λέσλ πην ζπκκεηνρηθέο θαη πξνζβάζηκεο γηα όινπο. Τν κνληέιν παξνπζηάδεη 

πέληε δηαθνξεηηθά ζηάδηα, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ λέσλ πνπ ζέιεηο λα πξνζεγγίζεηο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα πξνζαξκόζεηο ην ξόιν ζνπ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ ζπλνκειίθσλ ζνπ. 
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Σηάδιο 1 

Καηάζηαζη:  

Νη ζπλνκήιηθνί ζνπ δελ γλσξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Γελ ζθέθηνληαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο 

λενιαίαο ή / θαη δελ βιέπνπλ ην όθεινο πνπ κπνξεί λα θέξεη ζηε δσή ηνπο. 

Τι μποπείρ να κάνειρ: 

 Κνηξάζνπ ηηο δηθέο ζνπ εκπεηξίεο από δξαζηεξηόηεηεο λενιαίαο (ηνπηθέο ή / θαη δηεζλείο) κε 

ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 

 Ξάξε ελεξγά κέξνο ζε έλαλ ηνπηθό ζύιινγν λέσλ ή κηα νξγάλσζε λέσλ θαη πξνζθάιεζε 

ηνπο θίινπο ζνπ λα θάλνπλ ην ίδην. 

 Κνηξάζνπ ηηο ηδέεο θαη ηηο εκπεηξίεο ζνπ κε ηνπηθνύο νξγαληζκνύο λενιαίαο ώζηε λα εκπλεύζεηο ζπκκεηνρηθέο θαη 

πξνζβάζηκεο εζληθέο θαη δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο λενιαίαο. 

 Ξξνζθάιεζε ηνπηθνύο ζπιιόγνπο λέσλ γηα λα νξγαλώζεηε εθδειώζεηο ζην ζρνιείν ζαο, ζε ηνπηθέο ιέζρεο 

λενιαίαο θ.ιπ. θαη έια ζε επαθή κε ζπλνκήιηθνπο πνπ έρνπλ παξόκνηεο εκπεηξίεο, ώζηε λα δηεπξύλεηο ηνλ θύθιν 

ζνπ θαη λα εκπλεύζεηο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο λένπο λα ζπκκεηέρνπλ. 

Όηαν μιλάρ για ηην εμπειπία ζος ζηοςρ ζςνομηλίκοςρ ζος, θςμήζος να: 

 Φξεζηκνπνηείο εηθόλεο θαη βίληεν 

 Ξξνσζείο ην δήηεκα ηεο έληαμεο 

 Γείρλεηο ζηνπο ζπλνκήιηθνύο ζνπ πνύ θαη πώο λα θάλνπλ ηε δηαθνξά 

 Φξεζηκνπνηείο παηρλίδηα, κεζόδνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Σπρλά είλαη πνιύ πεηζηηθά! 

  



DARE Εγσειπίδιο Ψηθιακήρ Αθήγηζηρ για ηην Ενδςνάμωζη 

   21 

Stage 2 

Καηάζηαζη:  

Νη ζπλνκήιηθνί ζνπ ζθέθηνληαη κηα αιιαγή ζηε δσή ηνπο. Θέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά αιιά 

δελ μέξνπλ πώο. Κπνξεί αθόκα λα αηζζάλνληαη αβέβαηνη ζρεηηθά κε ηα θίλεηξά ηνπο θαη ηελ αλάγθε 

αιιαγήο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Τι μποπείρ να κάνειρ: 

 Δμήγεζε πώο ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο ή δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο λέσλ επεξέαζε ηε δσή ζνπ: ηη έκαζεο; πνηεο 

δεμηόηεηεο έρεηο βειηηώζεη; 

 Αλαινγίζνπ καδί κε ηνπο ζπλνκήιηθνύο ζνπ ηηο αλάγθεο ηνπο (ηη ζέινπλ λα κάζνπλ ή ηη ακθηβνιίεο έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ) θαη πνύ θαη πώο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ (ηνπηθά; δηεζλώο;). Βνήζεζέ ηνπο λα 

αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο. Εήηα από θάπνηνλ πνπ εξγάδεηαη ζε νξγαληζκό λενιαίαο λα ζε ππνζηεξίμεη εάλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα. 

 Αλαδήηεζε ηα πεδία ζηα νπνία νη ζπλνκήιηθνί ζνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη αβεβαηόηεηεο θαη δείμε ηνπο πώο απηά ηα 

θελά κπνξνύλ λα γεκίζνπλ, ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηόηεηεο λενιαίαο. Αλαδεηήζηε ιύζεηο καδί θαη κνηξάζνπ ζεηηθά 

παξαδείγκαηα από ηηο δηθέο ζνπ εκπεηξίεο. 
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Σηάδιο 3 

Καηάζηαζη:  

Νη λένη είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ δξάζε. Ξηζηεύνπλ όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ λέσλ κπνξεί λα βειηηώζεη ηε δσή ηνπο θαη λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο. Θέινπλ λα αλαιάβνπλ 

ηελ επζύλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. 

Τι μποπείρ να κάνειρ: 

 Ξξνώζεζε ελεξγά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Erasmus + θαη ηεο λενιαίαο, θνηλνπνηώληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα, ζηνηρεία δηνξγαλσηώλ, ελεκεξσηηθνύο ηζηόηνπνπο θαη αλαθνηλώζεηο έξγσλ ηόζν αηνκηθά όζν θαη ζπιινγηθά, 

ζε θνηλσληθά κέζα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπηθώλ εθδειώζεσλ. 

 Μεθίλα λα εξγάδεζαη κε λένπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εκπνδίσλ θαη αβεβαηνηήησλ (ζπλήζσο, γισζζηθώλ θξαγκώλ θαη 

δεηεκάησλ πξνζβαζηκόηεηαο). Δλζάξξπλέ ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηα εκπόδηα κηιώληαο γηα ην πώο ζα ηνπο ππνζηεξίμεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δίλνληαο ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηζηνζειίδεο, όπνπ ζα κπνξνύλ λα εξεπλήζνπλ 

πιεξνθνξίεο κόλνη ηνπο 

 Μεθίλα λα δνπιεύεηο ην ζρεδηαζκό ελόο ζπκκεηνρηθνύ καζεζηαθνύ / εζεινληηθνύ πεξηβάιινληνο. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

γλσξίδεηο όηη αθόκε θαη αλ δύν άηνκα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν αλαπεξίαο, νη αλάγθεο ηνπο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνκήιηθνί ζνπ έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπο λα πάλε ζην εμσηεξηθό, παξόηξπλέ ηνπο λα 

κνηξαζηνύλ ηηο α-αλάγθεο ηνπο κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δήηα από ηνλ νξγαληζκό θηινμελίαο λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε. 
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Σηάδιο 4 

Καηάζηαζη:  

Νη ζπλνκήιηθνί ζνπ ηώξα αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθέο θαη / ή δηεζλείο 
δξαζηεξηόηεηεο. Αλαγλσξίδνπλ όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό 

αληίθηππν ζηε δσή ηνπο. Βξίζθνληαη ζηελ αξρή κηαο πνιύηηκεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

Τι μποπείρ να κάνειρ: 

 Εήηα από έλαλ νξγαληζκό λενιαίαο λα νξγαλώζεη βξαρππξόζεζκεο, κεζνπξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο δξαζηεξηόηεηεο 

όπσο δηεζλείο αληαιιαγέο λέσλ, δξάζεηο εζεινληηζκνύ, πξαθηηθή άζθεζε κε ηνπηθνύο νξγαληζκνύο ή εληόο δηεζλώλ 

πξνγξακκάησλ. 

 Σθέςνπ ηνλ εαπηό ζνπ σο κέληνξα θαη ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεηο ηνπο ζπλνκειίθνπο ζνπ, ηόζν αλ ζπκκεηέρεηο ζηε 

δξαζηεξηόηεηα καδί ηνπο όζν θαη αλ ηε ζπληνλίδεηο από ην ζπίηη. 

 Θπκήζνπ όηη κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ λέεο αλάγθεο ή ακθηβνιίεο κόιηο μεθηλήζεη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ λέσλ: είλαη 

ζεκαληηθό λα αθνύο θαη λα βνεζάο ηνπο ζπλνκειίθνπο ζνπ λα βξνπλ λέεο ιύζεηο. 

 Σπλέρηζε λα ελεκεξώλεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ύπαξμεο ζεβαζκνύ από ηνπο δηνξγαλσηέο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

αηόκνπ, ώζηε θαλέλαο λα κελ αηζζάλεηαη απνκνλσκέλνο. Ζ έληαμε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ λέσλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

 Ξξνέηξεςε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζνπ λα αλαινγηζηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Νη 

ζθέςεηο ηνπο είλαη ζεκειηώδεηο, θαζώο κπνξνύλ λα ζνπ δώζνπλ νπζηαζηηθή εηθόλα γηα ην ηη έιεηπε θαη ηη κπνξεί λα γίλεη γηα 

λα βειηησζεί ε πξνζβαζηκόηεηα ζε κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο λέσλ. 
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Σηάδιο 5 

Καηάζηαζη:  

Νη ζπλνκήιηθνί ζαο είλαη έηνηκνη λα πξνρσξήζνπλ αλεμάξηεηα θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Θάπνηνη κπνξεί λα αζρνινύληαη κε καθξνρξόληεο δξαζηεξηόηεηεο λέσλ. 

Ξξνσζνύλ ελεξγά ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή θαη εληαμηαθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εξγαζία ησλ λέσλ. 

Τι μποπείρ να κάνειρ: 

 Σπλέρηζε λα είζαη παξώλ*νπζα θαη ππνζηεξηθηηθόο*ε γηα λα απνηξέςεηο ηελ ππνηξνπή ζε πξνεγνύκελα ζηάδηα. 

 Σπλέρηζε λα πξνσζείο επθαηξίεο εζεινληηζκνύ, ηόζν ηνπηθά όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 

 Δθηίκεζε ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ ζνπ θαη ελεκέξσζέ ηνπο γηα ην πόζν πεξήθαλε*νο είζαη γηα ηηο 

βειηηώζεηο ηνπο. Δίλαη έλα ζεκαληηθό βήκα ην νπνίν πξνζθέξεη θίλεηξα γηα πεξαηηέξσ ελαζρόιεζε. 

 Νξγάλσζε εξγαζηήξηα γηα ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε, ηελ ελαζρόιεζε θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα. 

 Δλέπλεπζε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζνπ λα κηιάλε γηα ηελ έληαμε όρη κόλν κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο ηνπο, αιιά θαη κε 

ηηο θνηλόηεηεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο ηνπο. 

 Δλίζρπζε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλνκειίθσλ ζνπ ζηε δηνξγάλσζε εληαμηαθώλ εθδειώζεσλ γηα λένπο ή άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ξαξαθίλεζε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζνπ λα γίλνπλ Ξξεζβεπηέο ηνπ DARE θαη λα απμήζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηηο ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο λενιαίαο 
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Τέλορ – η ζςμβοςλή μαρ για ζένα, αγαπηηέ Ππεζβεςηή ηος DARE! 

ηαλ γίλεηο πξεζβεπηήο ηνπ DARE, αλαιακβάλεηο έλα ζεκαληηθό έξγν θαη κηα επζύλε πνπ επεξεάδεη ηελ επεκεξία 

όισλ ησλ ζπλνκειίθσλ ζνπ. Υπάξρνπλ πνιινί λένη πνπ κέλνπλ απνκνλσκέλνη: νη λένη κε αλαπεξία θαη νη 

κεηνλεθηνύληεο λένη ζπρλά εμαηξνύληαη θαη δελ αηζζάλνληαη εππξόζδεθηνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιιέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο, νη δηνξγαλσηέο ζπρλά δελ γλσξίδνπλ όηη έρνπλ ηε δύλακε λα αιιάμνπλ ην ζρεδηαζκό ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα λα ηηο θάλνπλ πην ζπκκεηνρηθέο θαη πνηθηιόκνξθεο. Τν γεγνλόο όηη βνεζάο ώζηε καδί λα 

αιιάμεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, λα μέξεηο, εθηηκάηαη πνιύ. 

 

Δίλαη, σζηόζν, απαξαίηεην λα θξνληίδεηο ηνλ εαπηό ζνπ! Γελ ζα είζαη πάληα ζε ζέζε λα ηνπο πείζεηο όινπο θαη λα 

αιιάμεηο ηηο πξννπηηθέο ησλ αλζξώπσλ. Κεξηθέο θνξέο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη απηό είλαη εληάμεη: κελ 

ελνριείζαη ή απνγνεηεύεζαη. Λα γλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα όξηά ζνπ θαη λα είζαη ζεηηθόο/ε. 

 

Και θςμήζος: η θωνή ζος έσει πολύ μεγάλη δύναμη! 
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Ππιν θύγειρ! 

Τν Δγρεηξίδην DARE Χεθηαθήο Αλάγλσζεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ζρεδηάζηεθε κε ηελ ηδέα λα 

παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξαηηθέο επθαηξίεο θηλεηηθόηεηαο γηα ηνπο 

λένπο. Διπίδνπκε όηη ζα ην ιάβεηο σο κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηώλ θαη όηη ζα 

αηζζαλζείο ειεύζεξνο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε όπνηε ρξεηαζηεί. 

Έλαο εγέηεο ηεο λενιαίαο κπνξεί λα ζεσξήζεη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεύνληαη εδώ σο εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κε αλαπεξία ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο Erasmus +. Δπηπιένλ, ην εγρεηξίδην πεξηέρεη ην 

κνληέιν Υπνζηήξημεο Λέσλ ηνπ DARE, ην νπνίν κπνξεί λα εμνπιίζεη θαηάιιεια έλαλ ππνζηεξηθηή ηεο λενιαίαο ώζηε 

λα πξνζεγγίζεη άιινπο λένπο αλζξώπνπο. 

Ξηζηεύνπκε όηη ην εγρεηξίδην κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκεύζεη σο πξνζβάζηκν, επεμεγεκαηηθό, εύθνιν ζηελ θαηαλόεζε 

θαη ειθπζηηθό εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus + θαη εηδηθόηεξα, γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ 

πξνζθέξεη ζε λένπο κε Νπηηθέο / Αθνπζηηθέο / Σσκαηηθέο Αλαπεξίεο (κΝΑΣΑ) ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηε δηαθξαηηθή θηλεηηθόηεηα. 

Σαο πξνζθαινύκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, λα κνηξαζηείηε θαη λα πξνσζήζεηε ην Δγρεηξίδην Χεθηαθήο αθήγεζεο DARE κε 

πάζνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεηε ηνλ εζεινληηζκό θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή κεηαμύ ησλ λέσλ, λα εληζρύζεηε ηελ 

ππνζηήξημε από ηνπο λένπο πξνο ηνπο λένπο κΝΑΣΑ θαη λα απμήζεηε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κΝΑΣΑ  ζε 

έξγα Θηλεηηθόηεηαο λέσλ ηνπ Erasmus+. 

Ζ νκάδα ηνπ DARE ζαο επραξηζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

. 
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