Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο
πρόγραμμα Erasmus+ Democracy and Media Freedom (DEMEDIA)

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα
Erasmus+ με τίτλο Democracy and Media Freedom (DEMEDIA – ID:2020-3-BG01-KA105-094882)
που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Κέντρου Ανάπτυξης
Ανθρώπινων Πόρων (Human resource development centre – HRDC, Βουλγαρία) από το Public Policy
Institute (PPIF). Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης ως εταίρος και το πανεπιστήμιο St. Kliment
Ohridski, Bitola (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής σκέψης, ανάλυσης
πληροφοριών και διαλόγου των πολιτών σε σχέση με τις δημοκρατικές αρχές, τη διακυβέρνηση και
την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη του στόχου του
προγράμματος θα είναι ο συνδυασμός επίσημων και ανεπίσημων εκπαιδευτικών πρακτικών στο
πλαίσιο διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ τριών ομάδων νέων.
Ειδικότερα αντικείμενα του προγράμματος είναι:
i. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης ανάμεσα στους νέους με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων
των πολιτών σε σχέση με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη διακυβέρνηση, τις αξίες και την
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.
ii. Η αύξηση της δυναμικότητας των τριών οργανισμών με διαφορετικά προφίλ
συμμετεχόντων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία και ενεργή
νεανική παρουσία στην ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η
ανάλυση πληροφοριών.
iii. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων στους νέους.
iv. Η ενδυνάμωση της θέσης των νέων και η τοποθέτηση των ενεργών νέων ανθρώπων στο
επίκεντρο του διαλόγου για τη δημοκρατική αλλαγή, τις αξίες και την ελευθερία των μέσων
ενημέρωσης.
v. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα προβλημάτων όπως
η έλλειψη σεβασμού ως προς τα ατομικά και κοινά δημοκρατικά δικαιώματα και αξίες, την
αποδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών στη διακυβέρνηση, την παραβίαση και μη
εφαρμογή του κράτους δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την αδυναμία
υποστήριξης μιας άποψης.
vi. Η βελτίωση του εθνικού πλαισίου για την προώθηση των ικανοτήτων ανάλυσης
πληροφοριών, του δομημένου διαλόγου και της κριτικής σκέψης ανάμεσα στους νέους.
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Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος το ΚΔΕΟΔ αναζητεί πρόσωπα που θα λάβουν συμμετοχή στο
πρόγραμμα εκ μέρους του και συγκεντρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Είναι ηλικίας 18-26 ετών.
2. Ενδιαφέρονται για το θέμα του προγράμματος και θέλουν να λάβουν ενεργό μέρος στον
διάλογο σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.
3. Έχουν ισχυρό κίνητρο να αποτελέσουν μέρος διαπολιτισμικής ανταλλαγής και να
επικοινωνήσουν με νέους ανθρώπους από την Ανατολική Ευρώπη.
4. Έχουν την επιθυμία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην κριτική σκέψη, την ανάλυση
πληροφοριών και τον διάλογο των πολιτών.
5. Τους ενδιαφέρει η συμμετοχή σε κοινωνικές και διαδικασίες και καμπάνιες που στοχεύουν
στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στα επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με
τις δημοκρατικές αρχές (διακυβέρνηση) και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.
6. Ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη θέση των νέων.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα συγκεντρωθούν στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας για ένα
διάστημα 6 ημερών (προτεινόμενες ημερομηνίες εφαρμογής του προγράμματος είναι το διάστημα
21-29/06/2021, με επιφύλαξη για αναβολή σε μεταγενέστερο χρόνο ή και ηλεκτρονική διεξαγωγή,
ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας). Το Public Policy Institute θα αναλάβει την κάλυψη όλων
των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία τους κατά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέσω της συμπλήρωσης του παρακάτω εγγράφου
(selection card) και της αποστολής του στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdeod@cieel.gr, είναι η 9η
Μαΐου 2021.
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