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ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Καλλιεργήστε μια ευέλικτη νοοτροπία και παραμείνετε ανοιχτοί στον
πειραματισμό.
Προσαρμόστε τις βασικές πρακτικές που χρησιμοποιείτε στην
πραγματική σας ζωή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εργασίας σε
θέματα νεολαίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα, λάβετε υπόψη
τις προκλήσεις που επιφέρουν τα ψηφιακά αυτά περιβάλλοντα.
Προσπαθήστε να εκπαιδεύεστε συνεχώς για να γνωρίζετε τους κινδύνους
που
σχετίζονται
με
διαδικτυακά
περιβάλλοντα.
Διατηρήστε
επαγγελματικές σχέσεις και καθορίστε όρια στη σχέση σας με τους νέους.
Ενδυναμώστε τους νέους, βοηθήστε τους να αναγνωρίσουν και να
διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους.
Προωθήστε την κριτική σκέψη και καθοδηγήστε τους νέους πώς να την
εξασκούν για να έχουν τον έλεγχο της σχέσης τους με τα ψηφιακά και
κοινωνικά μέσα και την τεχνολογία.
Διατηρήστε ισορροπία: Μάθετε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα
κοινωνικά/φηφιακά μέσα και πότε οι παραδοσιακές προσεγγίσεις είναι
πιο κατάλληλες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προσπαθήστε για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ευκαιρίες
κατάρτισης για να αποκτήσετε νέες γνώσεις και να αναπτύξετε
υπάρχουσες και νέες δεξιότητες.
Πειραματιστείτε με διαφορετικά εργαλεία, πλατφόρμες και τεχνολογίες
ψηφιακών και κοινωνικών μέσων και εστιάστε στο πώς μπορούν να
ωφελήσουν την καθημερινή σας εργασία, προκειμένου να κάνετε
ενημερωμένες επιλογές.
Χρησιμοποιήστε καινοτόμες μεθοδολογίες για παρουσιάσετε στους νέους
με τους οποίους εργάζεστε τα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα, εργαλεία και
τεχνολογίες που επιλέξατε, και συμπεριλάβετέ τους στη διαδικασία
αξιολόγησής τους.
Συμμετέχετε στη μάθηση από συναδέφλους , στην ανταλλαγή γνώσεων
και στη διεθνή συνεργασία.
Προσπαθήστε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας με βάση τους γενικούς
στόχους της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και τις ανάγκες και τις
πραγματικότητες των νέων, δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στα
δικαιώματα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την απόλαυσή τους.
Διευκολύνετε τη μάθησης που βασίζεται στην έρευνα επιτρέποντας στους
νέους και στους εργαζομένους να συζητήσουν και να ανακαλύψουν μαζί
τις δυνατότητες των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων και τεχνολογιών.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δώστε έμφαση στην πιστοποίηση της μάθησης και των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν.
Χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία επικύρωσης της μάθησης που
προωθούν την επίδειξη της εμπειρίας και των ικανοτήτων των νέων και
των εργαζόμενων στον τομέα της Νεολαίας, όπως το Youthpass και τα
Open Badges.

Όπως με όλα τα εργαλεία, τα ψηφιακά εργαλεία και οι πόροι έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους και σε
διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε όλα τα επίπεδα, η συμπεριφορά που
επιδεικνύεται κατέχει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική χρήση κάθε
εργαλείου και πόρου. Στο πλαίσιο της ψηφιακής εργασίας στον τομέα
της νεολαίας, απαιτείται ευέλικτη και ανοιχτόμυαλη στάση από τους
εργαζομένους όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες,
προκειμένου να επιτευχθεί η επαφή με τη νεολαία και ο επιθυμητός
αντίκτυπος. Η εργασία στον τομέα της νεολαίας, και πιο συγκεκριμένα η
ψηφιακή εργασία, πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς καθώς εξελίσσονται οι
νέοι, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές τους
ανάγκες. Η δεοντολογία διαδραματίζει επίσης κρίσιμο ρόλο, η οποία
περιλαμβάνει κυρίως τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της χρήσης
ψηφιακών και κοινωνικών μέσων και των παραδοσιακών πρακτικών της
εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Επιπλέον, η επαγγελματική ανάπτυξη
των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας θα πρέπει να είναι ο κύριος
στόχος όλων των επιμορφώσεων στον τομέα της ψηφιακής εργασίας για
θέματα νεολαίας, οι οποίες τους ενθαρρύνουν και τους επιτρέπουν να
εξασκούν νέα εργαλεία και να αποκτούν γνώσεις. Για το λόγο αυτό,
απαιτείται μια κοινή προσέγγιση και μοντέλα ποιοτικής κατάρτισης
στην ψηφιακή εργασία στον τομέα της νεολαίας. Τέλος, η πρακτική και
τα εργαλεία της ψηφιακής επικύρωσης της μάθησης παρουσιάζουν και
ενισχύουν την αναγνώριση του αντίκτυπου της ψηφιακής εργασίας σε
θέματα νεολαίας.
Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις νεολαίας και
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για γρήγορη και εύκολη αναφορά σε
ό,τι αφορά θέματα ψηφιακής ιθαγένειας και της ψηφιακής εργασίας σε
θέματα νεολαίας.
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