Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων «Δικαιώματα των Νέων & Περιβάλλον»

Τόπος: Πόρτο Ράφτη
Ημερομηνία: 27/6-3/7-2022

Δευτέρα 27/6-2022
Άφιξη συμμετεχόντων
Συνάντηση με τους συμμετέχοντες - Παιχνίδια Γνωριμιών
Παρουσίαση του προγράμματος και προσδοκίες συμμετοχής
Δείπνο

Τρίτη 28/6-2022
Πρωινό
Αναχώρηση για την Αθήνα
Επίσκεψη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου to be confirmed
Επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο - Ξενάγηση στον χώρο της Ακρόπολης
Γνωριμία με την πρωτεύουσα
Παραδοσιακό γεύμα

Τετάρτη 29/6-2022
Πρωινό
Σεμινάριο Φυσικής Κατάστασης & Αγωγής: Workshop into Yoga
Βιωματικό Εργαστήριο: Διαδραστικός Χάρτης Δικαιωμάτων για την αντίληψη και
καταγραφή των νέων
Βιωματικό εργαστήριο: Αφηγήσεις για το παρόν και το μέλλον: Ανάπτυξη πιθανών
μεθόδων για την προώθηση της μελλοντικής αισιοδοξίας στους νέους της Ευρώπης
Μεσημεριανό

Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ελλάδα και Γερμανία: νομοθετικές πρωτοβουλίες και
προσεγγίσεις των δύο χωρών – ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Η ΕΕ και οι νέοι: θεσμικά πλαίσια και πολιτικές για την
προστασία των δικαιωμάτων των νέων
Δείπνο

Πέμπτη 30/6-2022
Πρωινό
Πρωινά Παιχνίδια Ανάπτυξης Ομαδικότητας: «‘’Επιβιώνοντας’’ στο νερό»,
παίζοντας water polo στην πισίνα
Διαδικτυακή συνάντηση με τον Καθηγητή Ευρωπαϊκής & Συγκριτικής Πολιτικής
Κων/νο Λάβδα to be confirmed
Διαδικτυακός χαιρετισμός από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας to be
confirmed
Μεσημεριανό
Βιωματικό εργαστήριο: Εργασία, εκπαίδευση, συμμετοχή στα κοινά, κοινωνική
ισότητα και αναγνώριση: δημιουργία βίντεο & κολάζ με δηλώσεις από τους
συμμετέχοντες
Τουρνουά Ποδοσφαίρου: Football unites people
Προβολή ταινίας
Δείπνο

Παρασκευή 1/7-2022
Πρωινό
Πρωινά Παιχνίδια Ανάπτυξης Ομαδικότητας: Balance between mind and body with
yoga
Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες: καθολικές
έννοιες μεταξύ των δυο γλωσσών
Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Δικαιώματα και βιωσιμότητα: Συνδέονται η βιώσιμη
ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα
δικαιώματα των νέων; Η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
είναι δικαίωμα των σημερινών και των μελλοντικών γενεών;

Μεσημεριανό
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Cyber Chronix: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τους
κινδύνους απορρήτου μέσω του παιχνιδιού Cyber Chronix
Χαιρετισμός του ευρωβουλευτού Στέλιου Κυμπουρόπουλου to be confirmed
Τουρνουά Ποδοσφαίρου: Football against racism
Διαπολιτισμική βραδιά μαγειρικής

Σάββατο 2/7-2022
Πρωινό
Αναχώρηση για την Αθήνα
Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ξενάγηση στον χώρο του Ιδρύματος,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής
Γνωριμία με την πρωτεύουσα
Παραδοσιακό γεύμα

Κυριακή 3/7-2022
Πρωινό
Πρωινά Παιχνίδια Ανάπτυξης Ομαδικότητας: κυνήγι κρυμμένου θησαυρού
Διαδικτυακή συνάντηση με τον Νίκο Γιαννή to be confirmed
Μεσημεριανό
Ανασκόπηση & Αξιολόγηση του προγράμματος
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο

