
 
 

 

Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας 
3/ - 6/11/2014, Μπαντ Χόννεφ 

 
Πρόγραμμα 

 

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου  

Έως τις 16:00 Προσέλευση των γερμανών και ελλήνων συμμετεχόντων και προετοιμασία 
των παρουσιάσεων για την πλατφόρμα έργων 

ώρα 16:00 Χαιρετισμός και εισαγωγική εισήγηση 

 Thomas Thomer, γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, 
Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ), προϊστάμενος 
τμήματος Παιδιών και Νεολαίας 

 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

ώρα 16:40   Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές αποδίδουν! 
Νέοι εθελοντές από τη Γερμανία και την Ελλάδα μιλούν για τις εμπειρίες τους  

ώρα 17:00 - 18:00  Ελληνογερμανικές σχέσεις: μεταξύ ενθουσιασμού και απογοήτευσης    
Σπύρος Μοσκόβου, διευθυντής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche 
Welle, Βόννη 
 
Από μόνο του δεν πάει ή: Γιατί απομένει ακόμα (τρομερά) πολλή δουλειά 
να γίνει στις ελληνο-γερμανικές σχέσεις 
Μαρία Τοπάλη, ποιήτρια και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών (ΕΚΚΕ), Αθήνα 

ώρα 18:30  Δείπνο 

ώρα 19:30  Ελληνογερμανική βραδιά 

 
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 

ώρα 09:00  Καλωσόρισμα και παρουσίαση των επιμέρους εργασιών της ημέρας 

ώρα 09:15 - 10:30  Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων– δυνατότητες και προκλήσεις 
Ανταλλαγή εμπειριών σε ομάδες εργασίας 

ώρα 10:30 - 11:00  Διάλειμμα για καφέ  

ώρα 11:00 - 12:30  
 
 

Πλατφόρμα ανταλλαγής έργων   
Παρουσίαση των φορέων, των προγραμμάτων δράσεων και των ιδρυμάτων από 

τη Γερμανία και την Ελλάδα  

ώρα 12:30 - 13:30  Γεύμα  

ώρα 13:30 - 15:00  Συνέχιση των εργασιών της Πλατφόρμας ανταλλαγής έργων 

ώρα 15:30  Αναχώρηση για Κολωνία 

ώρα 16:30 - 18:00  Ενημέρωση επί τόπου 

Επισκέψεις σε έργα στην Κολωνία, στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος   

ώρα 20:00  Δείπνο στη μπυραρία „früh“ 

ώρα 22:00  Επιστροφή στο Μπαντ Χόννεφ 



 
 

 

 
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 

ώρα 09:00 - 10:00  Αποτίμηση των επισκέψεων σε έργα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας 

ώρα 10:00 - 10:10  Καλωσόρισμα και παρουσίαση των επιμέρους εργασιών της ημέρας 

ώρα 10:10 - 10:45  Σχήματα, στόχοι και μέθοδοι των διεθνών ανταλλαγών νέων, 
Christiane Reinholz-Asolli, IJAB 

ώρα 10:45 - 11:15  Διάλειμμα για καφέ  

ώρα 11:15 - 13:00  
 
 

Διεθνείς κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους: Κεντρικά 

θέματα και η υλοποίησή τους 
Συζήτηση σε ομάδες εργασίας 

 Επαγγελματική κατάρτιση / πρακτική άσκηση 
 Διαδικασία συμφιλίωσης  
 Ανταλλαγή ιδεών σε θέματα πολιτισμού 

 Οικολογία /  βιώσιμος τουρισμός 
 Ενσωμάτωση και ισότητα των ευκαιριών 

ώρα 13:00 - 14:00  Γεύμα 

ώρα 14:00 - 17:00  Εργαστήρια ιδεών 
Συλλογή ιδεών για εκπόνηση έργων και η υλοποίησή τους σε ομάδες εργασίας  

ώρα 18:00  Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο Villa Hammerschmidt 

 
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 

ώρα 09:00 - 10:30  Στο μέλλον μαζί: Παρουσίαση των σχεδιαζόμενων έργων 

ώρα 10:30  Αποτίμηση και συμπεράσματα 

ώρα 11:00  Χρόνος για καφέ και κουβέντα  
Αναχώρηση των συμμετεχόντων  

  

 


