
Ένα εγχειρίδιο για τους
λειτουργούς νεολαίας με
στόχο την μεταμόρφωση

των νέων



Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Μουσική: Μια λίστα τραγουδιών κατάλληλη για τις διάφορες στιγμές του

εκπαιδευτικού κύκλου

Γνωμικά: Μια επιλογή από γνωμικά που θα χρησιμοποιηθούν για προσφέρουν

έμπνευση και συζήτηση

Ταινίες: Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους που ασχολούνται με διαφορετικά

θέματα και εξυπηρετούν την ολιστική ανάπτυξη της νεολαίας

Ποίηση: Μια συλλογή ποιημάτων που αναπτύσσουν υπαρξιακά ερωτήματα και

ξυπνά την αυθεντικότητα της νεολαίας

Κάρτες δεξιοτήτων: Μια συλλογή καρτών που στοχεύουν στη στήριξη της

προσπάθειας των νέων να εξελίξουν τις δεξιότητές τους

Εικόνες που σκοπεύουν στον προβληματισμό και τη σύνδεση ανθρώπων: Ένας

συνδυασμός φωτογραφιών και ερωτήσεων για αυτο-προβληματισμό

Καθοδηγούμενος διαλογισμός: Οδηγίες και κείμενα για σύντομες συνεδρίες

διαλογισμού  
Μέθοδοι αξιολόγησης: Ένας χρήσιμος συνδυασμός τεχνικών αξιολόγησης που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές στιγμές του κύκλου μάθησης. 
Κάρτες Infinity: Ένα πανέμορφο σύνολο καρτών τέχνης (συνοδευόμενο από
ερωτήσεις προβληματισμού, αν θέλετε).
Φυλλάδια: Παρουσίαση θεωριών ή πληροφοριών που αντιστοιχούν στο

εγχειρίδιο “SEEDS OF CHANGE: Cultivating authentic growth of youth” and the

journal for transformation “THE HEROES WITHIN: a journey towards my true

self”   

Βιβλιογραφία: Μια περιεκτική λίστα βιβλίων και εγχειριδίων για περαιτέρω

γνώση.

Το εγχειρίδιο για τη μεταμόρφωση των νέων στοχεύει στη στήριξη των

λειτουργών νεολαίας για τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων κατά την εργασία

τους με νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και όχι μόνο.

 
Αυτό το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε μέσα από το πρόγραμμα “MOVING BEYOND” –
innovative learning tools for personal and professional development of youth, και
επιχορηγήθηκε από το Erasmus + Programme of the European Union κάτω από το
KA2, Strategic Partnerships (2018-2-RO01-KA205-049977).
 

Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



Πως να χρησιμοποιήσετε αυτό
το εγχειρίδιο

Είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο.

Ακολουθούν μερικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:

Επιλέξτε το εργαλείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: Είναι η

μουσική, η ποίηση ή οι μάνταλες;

Ξεκινήστε. 

Διαβάστε τις οδηγίες ή την περιγραφή κάθε εργαλείου.

Επιλέξτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ποίημα ή μάνταλα που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε.

Πάρτε τον απαραίτητο εξοπλισμό ή υλικά για τη χρήση του

εργαλείου (ηχεία, τα χρώματα, εκτυπωτή).

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να εκτυπώσετε τα

εργαλεία (π.χ. τις κάρτες ή τα αποσπάσματα ή τα φυλλάδια).

Χρησιμοποιήστε τα και απολαύστε τα!
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Αυτό το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει κάθε λειτουργό
νεολαίας εκεί έξω. Γνωρίζουμε ότι η δουλειά σας ως λειτουργοί νεολαίας είναι
απαιτητική. Επίσης, γνωρίζουμε ότι οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες έχουν
ιδιαίτερες ανάγκες. Έτσι, συγκεντρώσαμε ένα σύνολο απλών αλλά
αποτελεσματικών υλικών με σκοπό να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε τη δουλειά
σας, να ενισχύσετε τις προσπάθειές σας και να αποκτήσετε κίνητρα τόσο για εσάς
αλλά εσάς και για τους νέους με τους οποίους εργάζεστε.

Εφαρμόστε τα, απολαύστε τα και μοιραστείτε τα.  Έχουν δημιουργηθεί για να
βοηθήσουν στη θετική αλλαγή και μεταμόρφωση των νέων σε ώριμους
ενήλικες,  ικανούς, υπεύθυνους, ευγενικούς, σίγουρους,  αυθεντικούς και με
στόχους.

Με όλη μας την αφοσίωση σε αυτήν την αλλαγή,
 
Οι συντονιστές αυτών των εργαλείων:
 
Bogdan Romanică – Από τη Ρουμανία (από τον οργανισμό
Dreams for Life - romanica.bogdan@gmail.com )

Ognian Gadoularov – από τη Βουλγαρία
(από τον οργανισμό Learning for Change Foundation - ogi@learningforchange.net )

Eleni Michail – Από την Κύπρο (από τον οργανισμό allaZOYME –
elenimichail1@gmail.com )

Η πρόθεσή μας


