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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://traces project.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. 

Μετά την επίσημη έναρξη του έργου TRACES, 
το ενημερωτικό μας δελτίο στοχεύει στο να 
σας κρατά ενήμερους για εξελίξεις και νέα 
σχετικά με το έργο. 

 

Το έργο TRACES αποτελεί μια Στρατηγική 

Συνεργασία του Erasmus+ για τη νεολαία.  Θα 

δημιουργήσει εργαλεία για επαγγελματίες 

στον τομέα της νεολαίας (λειτουργούς για 

νέους, εκπαιδευτές νέων / διαμεσολαβητές, 

κοινωνικούς λειτουργούς,  εκπαιδευτικούς, 

επαγγελματικούς συμβούλους) ούτως ώστε 

να παρέχουν στήριξη στα νέα άτομα για τη 

διαχείριση της διαδικτυακής τους παρουσίας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 
 

 Η υποστήριξη της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής ανάπτυξης των 
επαγγελματιών στον τομέα της 
νεολαίας, 

 Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
βασικής γνώσης για ψηφιακά και 
κοινωνικά μέσα για νέους με λιγότερες 
ευκαιρίες, 

 Η προώθηση της υπεύθυνης ψηφιακής 
ιδιότητας των νέων με λιγότερες 
ευκαιρίες. 

 

ΜΕΣΑ 

 

Θα αναπτύξουμε πέντε Πνευματικά Παράγωγα 
(αυτός είναι ο ευρωπαϊκός όρος για το υλικό 
που θα παραγάγουμε): 

1. Πόρους για σύσταση διδακτέας ύλης 
βασικών γνώσεων στα Ψηφιακά και 
Κοινωνικά Μέσα, 

2. Εγχειρίδιο για χρήση κατά τη 
διάρκεια του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος, 

3. Συνεργατική διαδικτυακή 
Εκπαιδευτική Βάση Δεδομένων, 

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

5. Κατευθυντήριες γραμμές για 
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας 
που δουλεύουν με Ψηφιακά Μέσα. 

 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 
ΥΛΗ; 
 

1. Ασφαλής Διαδικτυακή Ενασχόληση 
2. Πραγματική και Εικονική Ταυτότητα 
3. Διαδικτυακή Επικοινωνία 
4. Διαδικτυακός Εκφοβισμός 
5. Τα Ψηφιακά Ίχνη 
6. Πίστωση και Πνευματική Ιδιοκτησία 
7. Πληροφοριακός Γραμματισμός 
8. Διαδικτυακή Ασφάλεια 

 

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων έχει 
φιλοξενηθεί στις 5 Αυγούστου από τον 
οργανισμό INNOVENTUM στην Ακαδημία 
Νέων στο Ελσίνκι, στη Φινλανδία.  Η διάρκεια 
του έργου είναι 20 μήνες (01/06/2019- 
31/01/2021). 

                                                   Partnership 
 
 

 SEAL CYPRUS - Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning 
 

 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - Romania  
 

 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. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 

Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει το τρόπο με τον οποίο οι νέοι παίζουν, αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες, 
επικοινωνούν και μαθαίνουν.  Η νεολαία σήμερα έχει πρωτοφανείς μαθησιακές ευκαιρίες.  Η εκπαίδευση στις βασικές 
δεξιότητες ψηφιακών και κοινωνικών μέσων είναι πλέον απαραίτητη για εξασφάλιση ότι οι νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να 
εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των διαδικτυακών ευκαιριών για οικοδόμηση δεξιοτήτων, καριέρας και σχέσεων με 
επιτυχία αλλά και με ασφάλεια.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
 

Οι εταίροι θα οικοδομήσουν και θα πιλοτάρουν πηγές για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που δουλεύουν με νέους 
με λιγότερες ευκαιρίες.  Η γενική μεθοδολογία θα είναι η Ανοικτή Εκπαίδευση.  Καινοτόμες μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν, 
όπως εν ενεργεία εκπαίδευση, μικτή μάθηση.  Η μη-τυπκή και η πειραματική μάθηση ενισχύουν την εν ενεργεία 
εκπαίδευση και το σχετικό Εγχειρίδιο.  Κατά τη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης κοινής εκδήλωσης προσωπικού "TRACES εν 
ενεργεία εκπαίδευση για Εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας" και την εκπαίδευση για τα νέα άτομα, η μεθοδολογία 
θα είναι ένα μείγμα  από (1) αυτό-κατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση (2) μη-τυπικές εκπαιδευτικές συμμετοχικές μέθοδοι 
(3) προσωπική καθοδήγηση συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων. 
 
Οι εταίροι θα συναντηθούν με τις συμβουλευτικές τους επιτροπές που αποτελούνται από εργαζόμενους στον τομέα της 
νεολαίας για επικύρωση των αποτελεσμάτων και τη διεξαγωγή ημι-δομημένων ομάδων εστίασης για τη δημιουργία του 
Εγγράφου Πολιτικής για την Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη των Νέων με λιγότερες Ευκαιρίες. 
 
Μια Συνεργατική Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Βάση Δεδομένων θα δημιουργηθεί και θα διατηρείται χρησιμοποιώντας τις 
νεότερες μεθοδολογίες για παρουσίαση όλων των παράγωγων και για υποστήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής 
συνεργασίας. 

 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
 
 

Το έργο TRACES θα προσφέρει τα απαραίτητα πρακτικά εργαλεία σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για να τα 
χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους.  Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν υποστήριξη στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες για 
πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και προστασίας από 
ψηφιακούς κινδύνους.  Κυρίως, οι νέοι που ολοκληρώνουν τις πηγές της διδακτικής ύλης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
του έργου, θα αποκτήσουν ένα πακέτο δεξιοτήτων το οποίο θα έχουν στη ζωή τους για πάντα.  Με τη χρήση του Εγγράφου 
Πολιτικής, οι εταίροι θα ξεκινήσουν ένα διάλογο για την ψηφιακή ιδιότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. 

 


