
Seuraa TRACES-projektin virallista 
käynnistymistä. Uutiskirjeemme pitää 
sinut ajan tasalla projektin kehityksestä 
ja uutisista!  
 
TRACES-projekti on Erasmus+ 
Strateginen Yhteistyö nuorille. 
Projektissa luodaan työkaluja 
nuorisotyön ammattilaisille 
(nuorisotyöntekijät, nuorten kouluttajat, 
sosiaalityöntekijät, opettajat, 
uraohjaajat) nuorten 
verkkokäyttäytymisen tukemiseen. 
 
TAVOITTEET  

*Tukea nuorisotyön ammattilaisten 
jatkuvaa ammattimaista kehitystä 
*Tuottaa digitaalisen- ja sosiaalisen 
median lukutaitoa tukevia materiaaleja 
vähäosaisemmille nuorille 
*Edistää vähäosaisempien nuorten 
kehitystä vastuullisiksi digikansalaisiksi  
 
TARKOITUS  

Kehitämme viisi kokonaisuutta 
(”Intellectual Outputs”, joka on EU-
termi tuotetulle materiaalille): 
1. Digitaalisen ja sosiaalisen median 
lukutaidon oppimisresurssit 
2. Täydennyskoulutuskäsikirja 

3. Toiminnallinen verkko-
oppimistietokanta 
4. Toimintapoliittinen asiakirja 
”Poliittiset suositukset kaikkien nuorten 
digitaalisen kansalaisuuden 
edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön 
kautta Kyproksella, Suomessa, Irlannissa 
ja Romaniassa” 
5. Ohjeet nuorisotyöntekijälle 
 
MITKÄ OVAT OPPIMISRESURSSIEN 

PÄÄTEEMAT?  

1. Turvallinen toiminta verkossa 
2. Oikea ja virtuaali-identiteetti 
3. Kommunikointi verkossa 
4. Verkkokiusaaminen 
5. Digitaalinen jalanjälkesi 
6. Lähdeviitteet ja tekijänoikeudet 
7. Informaatiolukutaito 
8. Verkkoturvallisuus  
 
Kick-off tapaaminen on pidetty 5.8.2019 
Nuorisoakatemian tiloissa Helsingissä. 
Tapahtuman järjesti Innoventum. 
Projektin kesto on 20 kuukautta 
(01/06/2019-31/01/2021).  

 

 

 

 

Julkaisu I, KESÄ 2019  

T R A C E S  u u t i s k i r j e   

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa julkaisija, eikä Euroopan Komissio ole vastuussa siinä olevasta 

informaatiosta.  

 

Partnership 

 

SEAL CYPRUS- Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning  

FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS- Romania 

THE RURAL HUB CLG- Ireland 

INNOVENTUM OY- Finland 

SEURAA MEITÄ 
Seuraa Facebook-
sivuamme saadaksesi   
uutisia digitaalisesta  
maailmasta ja vinkkejä 
oman online näkyvyytesi 
hallinnointiin. 

https://
www.facebook.com/
TracesEU/ 

Projektin viralliset 
nettisivut  
https://
tracesproject.online  
 

Liity keskusteluun    
Twitterissä #TracesEU 
 
PROJEKTISTA 
Projektin on rahoittanut 
EU ohjelma Erasmus+ 
 
Päätarkoitus: 
Uusien innovaatioiden 
luominen yhteistyöllä sekä 
hyväksi koettujen 
käytäntöjen vaihtaminen. 
 
Toiminta: 
Strateginen yhteistyö. 
Kenttä: Strateginen 
yhteistyö nuorille 
 
Päätavoite: 
Innovaatioiden 
kehittäminen  

Nuorten tukeminen digitaalisen & sosiaalisen median käytössä  
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VIITEKEHYS 
 
Digitaalinen vallankumous muuttaa tapaa jolla nuoret leikkivät, saavat tietoa, kommunikoivat ja oppivat. Nuorilla on 
nykyään ennennäkemättömät mahdollisuudet oppia. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon harjoittelu on nyt 
välttämätöntä, jotta voimme varmistaa että eurooppalaiset nuoret osaavat valjastaa verkkotyöskentelyn mah-
dollisuudet rakentaakseen taitoja, uraa ja ihmissuhteita tehokkaasti mutta myös turvallisesti. 
 
AKTIVITEETIT JA METODOLOGIA 
 
Partnerit kehittävät ja pilotoivat nuorisotyöntekijöile suunnattuja resursseja. Kaiken kattava metodologia tulee ole-
maan avoin koulutus. Koulutuksessa käytetään innovatiivisia metodeja, kuten täydennyskoulutus sekä yhdistelmäop-
piminen. Uudenlainen kokemuspohjainen oppiminen laitetaan käytäntöön täydennyskoulutuksessa, johon liittyy 
myös käsikirja. Nuorisotyöntekijöille suunnatussa koulutustapahtumassa sekä nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 
metotologia tulee olemaan sekoitus (1) verkossa tapahtuvaa itsenäistä opiskelua, (2) epämuodollista oppimista osal-
listavin menetelmin sekä (3) kasvokkain tapahtumaa opastusta verkkotyökalujen käyttöön. 
 
Partnerit tapaavat nuorisotyöntekijöitä, jotka toimivat heidän neuvonantajinaan varmistaakseen tuotosten pätevyy-
den sekä ohjaavat keskittymään tuotoksissa kohderyhmänä toimiviin vähempiosaisiin nuoriin. 
 
Toiminnallinen verkko-oppimistietokanta tuotetaan käyttäen uusimpia työkaluja, joilla tuotettu materiaali saadaan 
jaettua tehokkaasti sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. 
 
VAIKUTUKSET 
 
TRACES varustaa nuorisoalan ammattilaiset käytännönläheisillä työkaluilla, joita he voivat käyttää työssään. 
Nuorisotyöntekijät tukevat vähempiosaisia nuoria saamaan parhaan hyödyn irti digitaalisesta ja sosiaalisesta medi-
asta kehittyäkseen ja suojatakseen itseään digitaalisilta uhkilta. Tärkeimpänä tekijänä ne nuoret, statuksesta riippu-
matta, jotka suorittavat koko oppimismateriaalin, saavuttavat merkittävän taitotason joka kulkee heidän mukanaan 
minne ikinä he menevätkään. Toimintapoliittisen asiakirjan avulla partnerit aloittavat dialogin vähempiosaisten 
nuorten digitaalisesta kansalaisuudesta.  


