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ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραµµα MEGA αποσκοπεί στην παρότρυνση 
των νέων ανθρώπων να προωθήσουν την ευρωπαϊκή 
ιδέα υποστηρίζοντάς τους στην αποκάλυψη 
ευρωφοβικών και λαϊκιστικών παραµορφώσεων της 
εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ MEGA
Λόγω διάφορων παραγόντων, η Ευρώπη είναι 
αντιµέτωπη µε ένα κύµα ευρωφοβίας. Στο µυαλό 
πολλών ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
µετατραπεί στον αποδιοποµπαίο τράγο όλων των 
δυσκολιών και δοκιµασιών που αναδύονται 
παγκοσµίως. Η Ε.Ε. κατηγορείται συχνά για 
γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα. Οι νέοι 
άνθρωποι τείνουν να διάκεινται πιο θετικά καθώς 
επωφελούνται από δραστηριότητες κινητικότητας 
που προσφέρονται από προγράµµατα της Ε.Ε. όπως 
το Erasmus+ κ.ά. Επίσης στους νέους και τις νέες 
αρέσει να ταξιδεύουν χωρίς περιορισµούς και να 
επιλέγουν την χώρα όπου θα σπουδάσουν και θα 
εργαστούν µε κριτήριο τις προσωπικές τους 
προτιµήσεις. Ωστόσο, τίποτα δεν εγγυάται ότι η νέα 
γενιά ως όλον θα παραµείνει υπέρµαχος της 
ευρωπαϊκής ιδέας. Είναι γεγονός ότι η νέα γενιά της 
Ευρώπης νιώθει µε ξεκάθαρο τρόπο τµήµα της 
περιοχής και της χώρας όπου διαβιοί µε αποτέλεσµα 
να µην αισθάνεται ισχυρή σύνδεση µε την Ευρώπη.

ΣΤΟΧΟΙ
•   Να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των νέων ανθρώπων 

ώστε να είναι σε θέση να αποκαλύπτουν πιο 
εύκολα ευρωφοβικούς µύθους και λανθασµένες 
εντυπώσεις σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση

• Να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις καταστατικές της αρχές

ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•   Μία ολοκληρωµένη ερευνητική αναφορά σχετικά 

µε την διάδοση των ευρωφοβικών µύθων καθώς 
και µε πραγµατικά «success stories» σε σχέση µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•  Ένα διαδικτυακό περιβάλλον που θα υιοθετεί τη 
λογική του gaming και το οποίο θα παρουσιάζει 
αυτές τις αντιλήψεις και τους µύθους καθώς και 
online quiz που αποκαλύπτουν την ακριβή εικόνα 
σε σχέση µε τα ζητήµατα που παρουσιάζονται.

•  Πρόγραµµα κατάρτισης εργαζοµένων µε νέους 
(train the trainer) µε σκοπό την αντιµετώπιση της 
ευρωφοβίας µέσω ενός µη ακαδηµαϊκού, 
διασκεδαστικού τρόπου σε χώρους όπου συχνάζει 
η νεολαία

•   Μία δηµοσίευση που θα προωθεί και θα εξηγεί την 
προσέγγιση του MEGA ως προς την αντιµετώπιση 
της ευρωφοβίας µέσα από µια στρατηγική που 
συνδυάζει το διαδικτυακό περιβάλλον που θα 
υιοθετεί τη λογική του gaming και διαδραστικές 
πρόσωπο µε πρόσωπο παρεµβάσεις εντός 
νεολαιίστικων οµάδων

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
•  Εργαζόµενοι µε νέους και νέες
•  Νέοι και νέες
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