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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
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

Το έργο TRACES αποτελεί μια Στρατηγική
Σύμπραξη του Erasmus+ στον τομέα της
Νεολαίας. Οι εταίροι αναπτύσσουν
εργαλεία για τους επαγγελματίες στον
τομέα της νεολαίας για να υποστηρίξουν
τους νέους να διαχειρίζονται την παρουσία
τους στο διαδίκτυο.
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ TRACES ΣΤΟ FACEBOOK ΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
Οι εταίροι χρησιμοποιούν την επίσημη
Σελίδα του έργου στο Facebook ως μέσο
ενημέρωσης του κοινού για τον ψηφιακό
κόσμο και παροχή συμβουλών για τη
διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας
των χρηστών. Ακολουθήστε μας!
https://www.facebook.com/TracesEU/

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση για το
έργο διεξήχθη στις 10 Δεκεμβρίου από τον
εταίρο The Rural Hub CLG στη Virginia της
Ιρλανδίας. Οι εταίροι έχουν εξετάσει τους
ψηφιακούς πόρους που έχουν
δημιουργήσει. Όλοι οι εταίροι επέλεξαν το
βίντεο ως ένα ισχυρό εργαλείο στον τομέα
της νεολαίας γιατί επιτρέπει στον θεατή να
οραματίζεται το υλικό και να κατανοεί
πλήρως το περιεχόμενο.

Η Σελίδα στο Facebook εστιάζει στη
νεολαία αλλά είναι σχετική για όλους.

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.

Κοινοπραξία
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.

