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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ 
Καλώς ήλθατε στο 1ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του 
προγράμματος Coherent.
Το πρόγραμμα Coherent έχει ξεκινήσει και όλοι συνεργαζόμαστε επιμελώς
εργαζόμαστε για μια σημαντική συμβολή στην ενδυνάμωση των νέων
να διαμορφώσουν τον κόσμο γύρω τους.
Γιορτάσαμε την έγκριση και τον όρκο ενότητας του Coherent μαζεύοντας
συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και μέλη των οργανώσεων νεολαίας.
Με αυτό το τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του προγράμματος Coherent
ΜΠΟΡΕΙΤΕ:
   Μάθετε τι είναι το Coherent
   Δείτε τις πληροφορίες των πακέτων εργασίας για να έχετε μεγαλύτερη εικόνα
   Διαβάστε για τα νέα και τις επερχόμενες δραστηριότητες του 
Coherent και μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δικτύωση 
μέσω εθνικών εκδηλώσεων
   Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα
 για το Coherent και διευθύνσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης

•
•
•

•

«Η νεολαία του σήμερα
 είναι οι ηγέτες του αύριο»

Νέλσον ΜΑΝΤΕΛΑ

COHERENT 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΤΗΝ ΚΛΑΪΠΕΔΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Το εργαστήριο του προγράμματος Coherent θα 
πραγματοποιηθεί στην Κλαϊπέδα, όπου θα

•
•

•

•

Παρουσιάσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και θα συγκεντρώσουμε σχόλια

Συμβουλέψουμε τους νέους σχετικά με τις προτεραιότητες στο περιεχόμενο
του Κέντρου Γνώσης, των ηλεκτρονικών ενοτήτων, των ηλεκτρονικών εγχειριδίων, 
της ανάπτυξης ικανοτήτων, της εργαλειοθήκης πολιτικής κ.λπ.

Συμφωνήσουμε για το περιεχόμενο και τη δομή, 
με βάση την πραγματική ανάγκη, να δουλέψουμε
για την αξία, να προτείνουμε προτεραιότητες, θέματα, θεματικές ενότητες.

Συλλέξουμε προαπαιτούμενα και προτάσεις για τη δόμηση του Κέντρου Γνώσης,
τον σχεδιασμό των ενοτήτων, της εργαλειοθήκης πολιτικής, και της κινητικότητας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Coherent :



Στόχος του Coherent είναι να αποδείξει την στρατηγική του για την νεολαίαμέσω ενδυνάμωσης, εμπλοκής
και σύνδεσης μέσω δικτύου. Ο στόχος είναι αυξάνοντας τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή που
σχετίζεται με τους στόχους της νεολαίας #3, #4, #10, για την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας
και την αύξηση της νεολαίας συνεργασία σε έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων Οι
δραστηριότητες των έργων θα υλοποιηθούν μέσω 7 πακέτων εργασίας, από τα οποία τα 5 είναι
προσανατολισμένα στο περιεχόμενο. Αυτά είναι;

Αποθήκευσε την ημερομηνία!

5ήμερη κινητικότητα νέων (βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή) στο Maribor Σλοβενία
το καλοκαίρι του 2022, στοχεύει να φιλοξενήσει 150 νέους
Εξάλλου, επίσκεψη τοπικών οργανώσεων νεολαίας και δικτύωση θα είναι η
Θα είναι ένα ιστορικό γεγονός τις μη κυβερνητικές οργανώσσεις, τους φορείς
λήψης αποφάσεων νέοι εργαζόμενοι και όλοι οι νέοι για απόκτηση
ικανότητες, επέκταση δεξιοτήτων σε θεματικές προτεραιότητες και
ψηφιοποίηση, δημιουργία κοινών προγραμμάτων για τη νεολαία, και
ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με στόχους για τη νεολαία.
Αποκορύφωμα της διοργάνωσης!
Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μη χάσετε ευκαιρία!

ενδυνάμωση

ενασχολούμαι

συνδέω

δίκτυο

Baseline: υπάρχοντες τρόποι και προκλήσεις . Κόμβος γνώσεων

Διακρατική ανάπτυξη ικανοτήτων

Εργαλειοθήκη πολιτικής

Συμμετοχή της νεολαίας

Διάδοση και επικοινωνία

Διαχείριση και συντονισμός

Πώς θα πετύχουμε;
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