
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
Το Youth of the World είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή             
κατάρτισης της νεολαίας σχετικά με την μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης χωρίς            
αποκλεισμούς, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο σε όσους εργάζονται για την νεολαία,           
αλλά και με όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευσή της. Απώτερος σκοπός είναι η            
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας με υψηλό          
επίπεδο στην εργασία για την εκπαίδευση των νέων. Κατά αυτό τον τρόπο, θα είναι              
επίσης εφικτό για τους εργαζομένους για την νεολαία να αναπτύξουν χρήσιμα           
επαγγελματικά προσόντα στους σχετικούς τομείς και να ενισχύσουν την ποιότητα της           
δουλειάς τους.  

Ένας δευτερεύων στόχος του προγράμματος είναι να περάσει και να διαδώσει καλές            
πρακτικές για την χρήση τους στην Παγκόσμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα για να εμπλέξει            
νέους, νέους οργανισμούς, σχολεία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,        
προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα και να τονωθεί η            
δημιουργία νέων Στρατηγικών Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους και σε          
όλη την Ευρώπη.  

___________________________________________________________________ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ: 
 

ICSE&Co – International Center for Southern Europe 



Το ICSE & Co. (Διεθνές Κέντρο Νότιας Ευρώπης) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
που συνδέεται με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας 

Επικοινωνία | info@icse-co.org | www.icse-co.org/en | Τηλέφωνο: + 393 334 904 358 
Aferdite Shani – aferdite.sh@icse-co.org | Τηλέφωνο: + 39 3334904358 Elisabetta 

Meconcelli – e.meconcelli@icse-co.org | Τηλέφωνο: + 39 3334904358 

+Info here 

_________________________________________________________________________ 

 

EPRALIMA – Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Η Epralima είναι ένας Ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, συνεργατικός οργανισμός που 
επικεντρώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέροντας μαθήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους, μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και 
εξειδικευμένα μαθήματα τεχνολογίας πέμπτου επιπέδου. 

Επικοινωνία | info@epralima.pt | www.epralima.com 

Sandra Veloso – sandraveloso@epralima.pt 

+Info here 

_________________________________________________________________________ 

 

United Societies of Balkans, Astiki Etaireia 

http://www.youthoftheworld.eu/italy
http://www.epralima.com/
http://www.youthoftheworld.eu/portugal


Οι United Societies of Balkans (U.S.B.) είναι μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα της κινητικότητας, της 

συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης των νέων σε κοινωνικά ζητήματα. 

Επικοινωνία | info@usbngo.gr | www.usbngo.gr | Τηλέφωνο: +302 310 215 629  

 Πρόσωπο επικοινωνίας| Ioannis Tsilsou - projects@usbngo.gr  

+Info here 

_________________________________________________________________________ 

 

Mezhdunaroden Centar za Razvitie na Obrazovanieto – Obuchenieto 

Ο οργανισμός International Center for Development of Education and Training (ICDET) είναι 
μία από τις πιο δημοφιλείς, ισχυρές και δραστήριες οργανώσεις νεολαίας στη Βουλγαρία. 

Προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες μέσω τοπικών προγραμμάτων και συμμετέχει σε 
προγράμματα στο εξωτερικό. 

Επικοινωνία | icdetbg@gmail.com | http://www.icdetbg.eu | Τηλέφωνο: +359 878 427 003 
Ivan Tinev (president) – Ivan.tinev.it@gmail.com | Τηλέφωνο: +359 878 427 003  

Eva Yoneva (vice-president) – ewchityy19@gmail.com | Τηλέφωνο: +359 895 75 56 70 

+Info here 

________________________________________________________________________D

DDevelopment Perspectives 

Ο οργανισμός Development Perspectives είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που 

http://www.youthoftheworld.eu/greece
http://www.youthoftheworld.eu/bulgaria


ασχολείται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και μια αναγνωρισμένη φιλανθρωπική 
οργάνωση (αριθ. 18555) που εδρεύει στο Drogheda της κομητείας Louth της Ιρλανδίας και 
αποτελεί μέρος ενός εθνικού και παγκόσμιου δικτύου από άτομα με περιέργεια και κριτική 

σκέψη και  επαγγελματίες στο τομέα της ανάπτυξης που εργάζονται για την κοινωνική 
δικαιοσύνη. 

Επικοινωνία | info@developmentperspectives.ie | www.developmentperspectives.ie 
Τηλέφωνο: +353 419 801 005  

Paul Crewe – paul@developmentperspectives.ie | Τηλέφωνο: +353 858252744 

+ Info here 

_________________________________________________________________________ 

 

Future Worlds Center 

Το Future Worlds Center (νόμιμα εγγεγραμμένο ως Cyprus Neuroscience and Technology 
Institute) είναι μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός ανεξάρτητος οργανισμός που 

δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων με μελλοντικό προσανατολισμό, σκοπός των 
οποίων είναι η επίτευξη θετικών κοινωνικών αλλαγών και η ενθάρρυνση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Επικοινωνία | info@futureworldscenter.org | www.futureworldscenter.org 

+ Info here 

_________________________________________________________________________ 

Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, Instagram και στην ιστοσελίδα μας 
χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους 

 

https://www.facebook.com/youthoftheworld2017 

 

 
https://www.instagram.com/youthoftheworld2018/ 
 
 
http://www.youthoftheworld.eu/  
 
 

http://www.youthoftheworld.eu/ireland
http://www.youthoftheworld.eu/cyprus
https://www.facebook.com/youthoftheworld2017
https://www.instagram.com/youthoftheworld2018/
http://www.youthoftheworld.eu/
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