It’s all about our values.
Pose it up!
Αποτελέσματα Προγράμματος
1.1 Νέα Γενιά σε Δράση (1.1/R3/2012/10-GR-11-E49-2012-R3)
Σα επιτεύγματα της ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως η τεχνολογική εξέλιξη, η καλύτερη ποιότητα
ζωής, η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μεταξύ των σημαντικότερων
χαρακτηριστικών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ιδιαίτερα, σ' αυτές τις δύσκολες περιόδους που
διανύουμε, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση ενός καλύτερου
μέλλοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι συνυφασμένα με τις αξίες της ζωής, οι οποίες πλέον
θεωρούνται ως δεδομένες και πολλές φορές δεν γίνονται σεβαστές .
Οι αξίες της ζωής στην Ευρώπη του σήμερα, όπως δημοκρατία ,ισότητα , ελευθερία αλληλεγγύη,
ανθρώπινα δικαιώματα,δικαιοσύνη κλαπ, αξίες που τείνουν να παραγκωνίζονται, χαρακτηρίζουν
τους ανθρώπους και τη διαβίωση αυτών με απώτερο στόχο την εξασφάλιση ενός καλύτερου
μέλλοντος.
Σο πρόγραμμα “It’s all about our values. Pose it up!”, το οποίο υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ
(http://aenao.org) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση, Τπο-δράση 1.1,
επιδίωξε να ευαισθητοποιήσει τους νέους αναφορικά με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη
σπουδαιότητα αυτών στη ζωή μας και να ενθαρρύνει την προσαρμογή τους στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκε η βιωματική μάθηση,
εργαλεία της οποίας εφαρμόζονται στη μη τυπική μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των νέων μέσω του χορού και της φωτογραφίας.
Σο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Χαλκιδική (27/7-3/8 2013) στην αθλητική
κατασκήνωση «ΚΟΤΡΑ», όπου 35 νέοι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ιταλία, Ρουμανία, Μάλτα, Εσθονία, Σουρκία, ουηδία και Ελλάδα) αλληλεπίδρασαν,
ευαισθητοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν μέσα στην ομάδα με στόχο τη γνώση και την ανάπτυξη
της δημιουργικότητας.
Αποτελέσματα του προγράμματος
Οι συμμετέχοντες:
 Πληροφορήθηκαν αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές αξίες και τη σημασία τους.
 Ευαισθητοποιήθηκαν αναφορικά με τα κεκτημένα δικαιώματα όπως η ειρήνη, η
δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη στην κοινωνία.
 Κατανόησαν και αποδέχτηκαν την πολυπολιτισμικότητα.
 Προώθησαν την έννοια του ενεργού πολίτη.
 Αναγνώρισαν αλλά και ιεράρχησαν τις αξίες του κάθε συμμετέχοντα.
 Είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν και παράλληλα να δράσουν ως πολλαπλασιαστές.
Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, έγινε παραγωγή video και DVD και θα
πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του European Youth
Capital 2014.

