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ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TRACES

Ακολουθήστε τη Σελίδα
μας στο Facebook για νέα
σχετικά με τον ψηφιακό
κόσμο και συμβουλές
διαχείρισης της διαδικτυακής σας παρουσίας.

Η ικανότητα των επαγγελματιών στον τομέα
της νεολαίας να ενσωματώσουν τους νέους
πόρους ψηφιακής και κοινωνικής παιδείας
στην καθημερινή τους ρουτίνα είναι ζωτικής
σημασίας για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων.

https://
www.facebook.com/
TracesEU/
Επίσημη ιστοσελίδα
https://
tracesproject.online

Οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει ένα
Eγχειρίδιο εκπαίδευσης για εργαζόμενους
στον τομέα της νεολαίας που επιθυμούν να
υποστηρίξουν τους νέους για να
διαχειριστούν την παρουσία τους στα
Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα.

Λάβετε μέρος στη
συζήτηση
στο Twitter #TracesEU

Το Εγχειρίδιο εισαγάγει 16 πόρους
διδακτέας ύλης βασικών γνώσεων στα
ψηφιακά και κοινωνικά μέσα και τις 8
θεματικές ενότητες που εξερευνούν:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο
συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

1.Ασφαλής χρήση του Internet
2.Πραγματική & Εικονική Ταυτότητα
3.Διαδικτυακή Επικοινωνία
4.Διαδικτυακός Εκφοβισμός
5.Ψηφιακό Αποτύπωμα
6.Αναγνώριση & Πνευματικά Δικαιώματα
7.Ψηφιακός Γραμματισμός
8.Διαδικτυακή Ασφάλεια

Δράση Κλειδί:
Συνεργασία για καινοτομία και την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών.
Δράση:
Στρατηγικές Συνεργασίες.
Πεδίο: Στρατηγικές
Συνεργασίες για τη
νεολαία.
Κύριος σκοπός:
Ανάπτυξη της
Καινοτομίας.

Σε συνεργασία με ντόπιους εργαζομένους
στον τομέα της νεολαίας, οι εταίροι σε κάθε
χώρα – Κύπρο, Ιρλανδία και Φινλανδία –

παρουσίασαν ενδοϋπηρεσιακό εκπαιδευτικό
υλικό για δειγματοληψία και επικύρωση
προτού το συμπεριλάβουν στο τελικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Διαβάστε το Εγχειρίδιο ακολουθώντας τον
πιο κάτω σύνδεσμο:
https://tracesproject.online/en/outputs/io2/
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Συνεργατική Διαδικτυακή Εκπαιδευτική
Βάση Δεδομένων του έργου TRACES
υποστηρίζει την παράδοση όλων των
διαδικτυακών μαθησιακών στοιχείων του
έργου και υποστηρίζει μια σειρά
διαδραστικών εργαλείων όπως φόρουμ,
εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και μίνι
παιχνίδια. Μέσω της ενότητας διαδικτυακής
μάθησης της εκπαιδευτικής βάσης
δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα του
διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού που
έχει αναπτυχθεί και να χρησιμοποιούν
πλήρως τα διαδραστικά και συνεργατικά
εργαλεία που παρέχονται.
Επισκεφθείτε την Συνεργατική Διαδικτυακή
Εκπαιδευτική Βάση Δεδομένων
ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://www.tracesproject.online/en/learn/

Κοινοπραξία
SEAL CYPRUS- Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning
THE RURAL HUB CLG- Ireland
INNOVENTUM OY- Finland
Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι αποκλειστική ευθύνη του εκδότη και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών.

