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ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ακολουθήστε τη Σελίδα
μας στο Facebook για νέα
σχετικά με τον ψηφιακό
κόσμο και συμβουλές
διαχείρισης της διαδικτυακής σας παρουσίας.
https://
www.facebook.com/
TracesEU/
Επίσημη ιστοσελίδα
https://
tracesproject.online
Λάβετε μέρος στη
συζήτηση
στο Twitter #TracesEU
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο
συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+
Δράση Κλειδί:
Συνεργασία για καινοτομία και την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών.
Δράση:
Στρατηγικές Συνεργασίες.
Πεδίο: Στρατηγικές
Συνεργασίες για τη
νεολαία.
Κύριος σκοπός:
Ανάπτυξη της
Καινοτομίας.

Έγγραφο Πολιτικής «Εισηγήσεις Πολιτικής για
την προώθηση της ψηφιακής ιδιότητας του
πολίτη για όλους τους νέους σε Κύπρο,
Φινλανδία και Ιρλανδία»

αλλαγή πολιτικής βάσει αυτής της εμπειρίας.
Εξετάζει γιατί μια αλλαγή πολιτικής προσέγγισης
μπορεί να είναι σχετική και τα οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν από το νέο μοντέλο.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν φέρει
επανάσταση στη ζωή των νέων με πολλούς
τρόπους και οι πολιτικές πρέπει να εξετάσουν
τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες των κοινωνικών
μέσων δικτύωσης, εξοπλίζοντας τους νέους με
ψηφιακές δεξιότητες και προωθώντας την κριτική
σκέψη και την ψηφιακή παιδεία.

Διαβάστε το Έγγραφο Πολιτικής ακολουθώντας
τον σύνδεσμο:

Οι εταίροι ήθελαν να διευκολύνουν τη
«συμμετοχή, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων:
μια νέα στρατηγική για τη νεολαία της ΕΕ» στις
χώρες τους.
Το έγγραφο πολιτικής εξετάζει το ρόλο που
πρέπει να διαδραματίσουν όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη για τη διασφάλιση μέγιστης αξιοποίησης
των υπάρχουσων τεχνολογιών μέσω υπεύθυνης
ψηφιακής ιθαγένειας, και με βάση την παιδεία
στα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα.
Το έγγραφο πολιτικής εξετάζει επίσης τον
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για επαγγελματίες
στον τομέα της νεολαίας στην επίτευξη ποιοτικών
μαθησιακών αποτελεσμάτων, ειδικά όταν
εργάζονται σε τεχνολογικά περιβάλλοντα.
Τέλος, το έγγραφο πολιτικής αξιολογεί την
εμπειρία των εταίρων του έργου σε 3
διαφορετικές χώρες και κάνει συστάσεις για

https://www.tracesproject.online/cy/outputs/io4
-policy-paper/
«Κατευθυντήριες γραμμές για εργαζόμενους σε
θέματα νεολαίας που δουλεύουν με Ψηφιακά
Μέσα»
Οι εταίροι του έργου TRACES παρατήρησαν ένα
κενό στα προγράμματα συνεχούς
επαγγελματικής ανάπτυξης για τους
εργαζόμενους και τους εκπαιδευτές /
διαμεσολαβητές στον τομέα της νεολαίας στη
χρήση των ψηφιακών μέσων. Το έργο TRACES
ήθελε να καλύψει αυτό το κενό.
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές είναι
συμπληρωματικές προς όλους τους άλλους
πόρους που δημιουργήθηκαν. Οι οδηγίες
εμπλουτίστηκαν με την ανατροφοδότηση των
εργαζομένων και των εκπαιδευτών /
διαμεσολαβητών νεολαίας που συμμετείχαν στην
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση.
Διαβάστε τις Κατευθυντήριες Γραμμές
ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://www.tracesproject.online/cy/outputs/io5
-guidelines-for-youth-workers/

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.

