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Περίληψη των κυριότερων σημείων
Τα τελευταία χρόνια, η διασύνδεση μέσω Διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη έχει
φτάσει στα ύψη, προσελκύοντας μια αγορά γεμάτη από νέους που υιοθετούν νέες τεχνολογίες. Το
φαινόμενο αυτό ώθησε τις οργανώσεις εργασίας των νέων να "σπάσουν" τις παραδοσιακές
μεθόδους επικοινωνίας και να ανταποκριθούν στην τάση, προκειμένου να εμπλακούν και να
προσεγγίσουν το κοινό της νεολαίας μέσω νέων μέσων όπως τα κοινωνικά μέσα. Σε ένα πλαίσιο
όπου η Ευρώπη δείχνει το δρόμο προς την ψηφιακή εποχή με νέες εφαρμογές τεχνολογίας που
προτιμούν οι νέοι καταναλωτικοί πληθυσμοί, η έκθεση αυτή παρουσιάζει αποτελεσματικά ψηφιακά
εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση
μεταξύ των εργαζομένων για τη νεολαία και της νεολαίας.
Η παρούσα έκθεση εντοπίζει 30 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στην
ηλεκτρονική εργασία για νέους στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, οι
οποίες μπορούν να αναπαραχθούν και να υιοθετηθούν μέσω Ευρώπης. Οι βέλτιστες πρακτικές
περιλαμβάνουν εργαλεία ψηφιακών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης που μπορούν να
βελτιώσουν όχι μόνο στη σύμπλεξη των οργανώσεων νεολαίας με το κοινό που στοχεύουν, αλλά και
την εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισμού νεολαίας.
Το έγγραφο είναι δομημένο ως εξής:
Περίληψη των κυριότερων σημείων
Το κεφάλαιο 1 – περιλαμβάνει την εισαγωγή και μια σύντομη περιγραφή του πλαισίου, της
πρόκλησης και των στόχων αυτής της έκθεσης
Κεφάλαιο 2 – παρουσιάζει τους ορισμούς της «νεολαίας», «της εργασίας σε θέματα νεολαίας» και
της «βέλτιστης πρακτικής» που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση
Το Κεφάλαιο 3 – περιγράφει τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους
έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη
Κεφάλαιο 4 – παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που διεξήχθησαν
Κεφάλαιο 5 – παρέχει τις 30 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον
τομέα της διαδικτυακής εργασίας για τη νεολαία
Κεφάλαιο 6 – εξετάζει την έκθεση και παρουσιάζει συμπέρασματα
Κεφάλαιο 7 – συστήνει τους οργανισμούς των εταίρων του προγράμματος και τον τομέα εργασίας
τους
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα ερευνητική μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου ICT4YOUTHWORK, ενός έργου που
υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασικές Δράσεις 2:
Στρατηγικές Συνεργασίες. Το έργο ICT4YOUTHWORK στοχεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας
μεταξύ των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, των οργανώσεων νέων και των νέων που
χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), κοινωνικά μέσα και ψηφιακά
εργαλεία. Το πρόγραμμα ελπίζει να βοηθήσει τις οργανώσεις νέων να επικαιροποιήσουν και να
προσαρμόσουν τις μεθόδους τους στις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν την προβολή τους στη
νεολαία και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν την ποιότητα του τομέα της νεολαίας στην Ευρώπη.
Οι στόχοι του προγράμματος:
• Συλλογή και έρευνα δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, προδιορισμός και απόδοση μελέτης
βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αναπαραχθούν και να υιοθετηθούν
από όλες τις χώρες εταίρους: Σουηδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ρουμανία, καθώς και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
• Βελτίωση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΤΠΕ, των ψηφιακών και των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης στις οργανώσεις εργασίας για τη νεολαία.
• Βελτίωση της πρόσβασης στην υπάρχουσα γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές, τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες για την εργασία σε θέματα νεολαίας στην
ψηφιακή εποχή.
Το έργο ICT4YOUTHWORK θα παράγει συνολικά τρία πνευματικά προϊόντα/αποτελέσματα κατά τη
διάρκεια δύο ετών. Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο πνευματικό προϊόν (O1), το οποίο
περιγράφει την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων που οδήγησαν στον
εντοπισμό των 30 βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαδικτυακής εργασίας για νέους. Το
δεύτερο πνευματικό προϊόν του έργου θα παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για επιλεγμένα
ψηφιακά εργαλεία (O2) και το τρίτο ένα αρχείο καταγραφής γνώσης για τις βέλτιστες πρακτικές και
τα ψηφιακά εργαλεία (O3), και τα δύο βασιζόμενα στα ευρήματα της έκθεσης O1.
Η έκθεση O1 παρουσιάζει 30 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον
τομέα της διαδικτυακής εργασίας για νέους και μια επισκόπηση των ηλεκτρονικών εργαλείων και
του σκοπού τους σε δραστηριότητες νέων / εργαζομένων σε θέματα νεολαίας από χώρες που
συμμετέχουν στο Erasmus +, ιδίως από τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.
Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς εργασίας για τη νεολαία να
ενισχύσουν τη διαδικτυακή παρουσία τους, καθώς και να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων, τις
δραστηριότητες εργασίας σε θέματα νεολαίας, την κοινωνικο-οικονομική ένταξη κλπ. Τέλος, σκοπός
της παρούσας έκθεσης είναι η ανταλλαγή ιδεών για ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να είναι
εύκολα προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα από άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την
εργασία σε θέματα νεολαίας.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο τομέας της εργασίας σε θέματα
νεολαίας έχει αυξηθεί ως επαγγελματική δραστηριότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι
θεωρούνται ως ομάδα από την πλευρά των πολιτικών ιθυνόντων. Οι νέοι ή η νεολαία
αναγνωρίζονται τώρα ως μια ξεχωριστή ομάδα από την παιδική ηλικία και την ενηλικίωση, αλλά το
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σημαντικότερο θεωρούνται ως θετικός πόρος με αυξημένες δυνατότητες οικονομικού, πολιτιστικού
και κοινωνικού τομέα. Η εργασία εκτός του εργασιακού ή του σχολικού περιβάλλοντος έχει
αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελής για τους νέους για αυτο-ανάπτυξη, ισορροπημένη ζωή, συνειδητό
πολιτικό εαυτό και έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για απασχόληση.
Δεδομένου ότι οι νέοι άνθρωποι ανήκουν σε μια κοινωνικά ενσυνείδητη, αλλά κυρίως "εσωτερική"
γενιά, το πρώτο βήμα του να ανακαλύψουν μια διαδικτυακή κοινότητα, κίνημα, εκδήλωση ή
οργάνωση είναι κρίσιμο για τους οργανισμούς νεολαίας. Είναι αυτό το βήμα που θα μπορούσε να
βοηθήσει τις οργανώσεις νεολαίας να προσελκύσουν νέα μέλη, προσκαλώντας τους σε πραγματικές
φυσικές τοποθεσίες / εκδηλώσεις / κτλ. Επομένως, είναι σημαντικό οι οργανώσεις νεολαίας να
συνεχίσουν να εξελίσσονται και να διατηρούν επαφή με τις τεχνολογικές τάσεις, προκειμένου να
έχουν πλήρη πρόσβαση στο νεανικό κοινό που εκπροσωπεί τη νεολαία.
Καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσονται εκθετικά και γίνονται ένα μόνιμο κομμάτι της
ζωής των νέων ανθρώπων, είναι σημαντικό οι οργανώσεις νεολαίας να γνωρίζουν τα οφέλη που
προσφέρουν αυτές οι πρακτικές και τα εργαλεία ΤΠΕ. Για τον εργαζόμενο σε θέματα νεολαίας,
καθώς και για τον οργανισμό στο σύνολό του, οι ευκαιρίες είναι αμέτρητες, από την εσωτερική
(εντός του οργανισμού) έως την εξωτερική εμβέλεια, καθώς και την επικοινωνία (με τη νεολαία).
Από την προώθηση εκδηλώσεων, την προσέλκυση ενός νεαρού ακροατηρίου, την πρόσληψη
εθελοντών, την άμεση επαφή έως και τη δημιουργία ενός συνολικού χώρου για μια αναπτυσσόμενη
κοινότητα χωρίς σύνορα.
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2. Χρήσιμοι ορισμοί
2.1. Ορίζοντας τη νεολαία και την εργασία σε θέματα νεολαίας
Σε μια πρόσφατη μελέτη1 σχετικά με την αξία της εργασίας σε θέματα νεολαίας στην ΕΕ, η
«νεολαία» είναι σαν μια ξεχωριστή ομάδα νέων, απομονώνοντάς τους ως διαφορετική ομάδα από
τα παιδιά και τους ενήλικες και ως ομάδα στόχο για κάθε είδους δραστηριότητα, κοινωνική,
εκπαιδευτική, αθλητική, κλπ. Η «εργασία σε θέματα νεολαίας» ως πεδίο δραστηριότητας είναι ευρύ
και ποικίλο, και επομένως είναι δύσκολο να το ορίσουμε ως μοναδική έννοια. Στην ίδια μελέτη, η
εργασία σε θέματα νεολαίας ορίζεται ως κάθε δραστηριότητα που αφορά την εργασία με τη
νεολαία:
«Παρέχεται από συλλόγους και κέντρα, κινήματα νέων, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας,
εργαζόμενους στο δρόμο, ενώσεις με ποικίλους στόχους, κ.λπ. Οι δραστηριότητες μέσω των οποίων
παρέχεται εργασία σε θέματα νεολαίας μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κατηγορίες του
πολιτισμού, του αθλητισμού, του ελεύθερου χρόνου, της εκπαίδευσης, της προστασίας
περιβάλλοντος, την εμπλοκή των πολιτών, τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη και ούτω καθεξής»
σελ.52 – «Δουλεύοντας με τους νέους / η αξία της εργασίας για θέματα νεολαίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση: περιπτωσιολογικές μελέτες» Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
EU Pub, 2014
Η ίδια μελέτη υπογραμμίζει τον αντίκτυπο αυτών των οργανώσεων εργασίας για τη νεολαία, καθώς
σήμερα στην Ευρώπη σχεδόν το 30% των νέων διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού. Η ανεργία στη νεολαία, η έλλειψη εκπαίδευσης και τα ελλιπή προσόντα αποτελούν
άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι για τη νεολαία. Αυτοί οι εργαζόμενοι σε
θέματα νεολαίας μπορούν να είναι είτε μισθωτοί εργαζόμενοι είτε εθελοντές που "προέρχονται από
ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού υπόβαθρου και εμπλέκονται σε ποικίλες
δραστηριότητες και ρυθμίσεις". Οι τύποι οργανώσεων εργασίας για τη νεολαία περιλαμβάνουν:
Εργασία για νέους που παρέχουν πρόσθετη / εξειδικευμένη υποστήριξη σε μια υπάρχουσα
(επίσημη) υπηρεσία / ίδρυμα
• Οργανωμένες ενώσεις νέων
• Η εργασία στο δρόμο / η «κινητή» εργασία σε θέματα νεολαίας επικεντρώνεται στην ανάγκη
εμπλοκής των «δύσκολων να προσεγγίσεις»
• Κέντρα νεολαίας / παροχή θετικής δραστηριότητας
Με βάση αυτούς τους ορισμούς, η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις βέλτιστες πρακτικές από
διαφορετικούς τύπους οργανώσεων εργασίας για τη νεολαία, καλύπτοντας ποικίλα θέματα και
μέτρα ανάλογα με τους διαφορετικούς τομείς εργασίας και κοινωνικές πτυχές.

1

EU Pub, 2014 «Δουλεύοντας με τους νέους / η αξία της εργασίας για θέματα νεολαίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση: περιπτωσιολογικές μελέτες» Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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2.2. Ορισμός της βέλτιστης πρακτικής
"Μια μέθοδος ή μια τεχνική που έχει δείξει σταθερά αποτελέσματα ανώτερα από εκείνα που
επιτυγχάνονται με άλλα μέσα, και η οποία χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς." 2
"Μια διαδικασία που έχει αποδειχθεί, μέσω έρευνας και εμπειρίας, ότι επιτυγχάνει βέλτιστα
αποτελέσματα και που έχει καθιερωθεί ή προταθεί ως κατάλληλο πρότυπο για ευρεία υιοθέτηση".3
Η μελέτη υιοθέτησε αυτούς τους ορισμούς και ανέπτυξε ένα πλέγμα βέλτιστων πρακτικών που
βασίστηκε σε ορισμένα κριτήρια, τα οποία χρησίμευσαν ως η βάση για την αξιολόγηση και τη
«βαθμολόγηση» κάθε πρακτικής (βλέπε κεφάλαιο Μεθοδολογία). Ωστόσο, είναι φυσικό ότι κάθε
πρακτική της διαδικτυακής εργασίας για τους νέους αξιολογήθηκε με βάση τους συγκεκριμένους
στόχους, τις δραστηριότητες και τον αντίκτυπο του οργανισμού. Το βασικό στοιχείο που διατρέχει
σε όλες τις βέλτιστες πρακτικές είναι ο κοινός στόχος τους να αλληλεπιδρούν καλύτερα, να
επικοινωνούν, να παρέχουν πληροφορίες και να παρέχουν υποστήριξη και πρόσβαση σε διάφορες
ευκαιρίες στους νέους μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

2

http://www.businessdictionary.com/

3

https://www.merriam-webster.com/dictionary/best%20practice
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3. Μεθοδολογία
Η πρώτη διακρατική συνάντηση της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας (Technical Working Group – TWG)
πραγματοποιήθηκε στην Timişoara (Ρουμανία), όπου συζητήθηκαν οι ακόλουθες πτυχές του έργου
και του O1:
• Στόχοι του έργου και του O1
• Πώς ορίζεται μια βέλτιστη πρακτική
• Μεθοδολογία έρευνας
o Δημιουργία εργαλείων έρευνας (έρευνες / ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις)
o Καθορισμός ομάδων-στόχων
• Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για την εφαρμογή του O1
• Ευθύνες των εταίρων

3.1. Ομάδες-στόχοι, τομείς και κατηγορίες
3.1.1. Ομάδες-στόχοι
Καθώς το σχέδιο αυτό επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους εργαζομένους σε θέματα
νεολαίας και τους νέους, θέλαμε να ρωτήσουμε και τις δυο ομάδες ποια ψηφιακά εργαλεία
χρησιμοποιούν και για ποιο σκοπό. Η απόφασή μας να ρωτήσουμε τους νέους ανθρώπους τι
ψηφιακά εργαλεία και κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούν προήλθε από την ανάγκη να στηρίξουμε
περαιτέρω την έρευνά μας με αποδεικτικά στοιχεία. Η συμμετοχή των νέων στην έρευνα
θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς είναι οι τελικοί χρήστες αυτών των εργαλείων που καθορίζουν εάν
ένα εργαλείο είναι επαρκές ή όχι. Οι ομάδες-στόχοι που αντιπροσωπεύουν την ομάδα νέων
ενδιαφερομένων καθορίστηκαν επομένως ως εξής:
• Ομάδα Νέων I - μαθητές γυμνασίου (ηλικίας 13-18 ετών)
• Ομάδα Νέων ΙΙ - φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι νέοι / νέοι
επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία (18-30 ετών)
• Ομάδα Νέων ΙΙΙ - εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας και οργανισμοί νέων

3.1.2. Τομείς διαδικτυακής εργασίας σε θέματα νεολαίας
Η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην πρακτική της εργασίας σε θέματα νεολαίας μπορεί να
λειτουργήσει ως καταλύτης για καινοτομία, αλλά όχι μόνο αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο
εκτελούνται ορισμένες δραστηριότητες για την εργασία σε θέματα νεολαίας, αλλά και με το να
ανοίξει ο δρόμος για πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις οργανώσεις νεολαίας και τα μέλη τους στον
κόσμο του διαδικτύου: από την διευκόλυνση επικοινωνίας έως την παροχή πρόσβασης στην
πληροφορία και ευκαιρίες μάθησης. Οι εταίροι προσδιόρισαν τέσσερις τομείς όπου τα ψηφιακά
εργαλεία έχουν αντίκτυπο στην εργασία σε θέματα νεολαίας:
• Εκπαίδευση
• Εργασία
• Κοινωνικές προκλήσεις
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• Κοινωνική αλληλεπίδραση

3.1.3. Κατηγορίες ψηφιακών εργαλείων
Εμπνευσμένο από το "Social Media Landscape 2017" που σχεδιάστηκε από τον Frederic Cavazza4 οι
εταίροι προσδιόρισαν έξι κατηγορίες ή τύπους κοινωνικών ψηφιακών εργαλείων με βάση τη χρήση
τους:
1. Δημοσίευση - περιλαμβάνει πλατφόρμες ή ιστότοπους που επιτρέπουν τη χρήση για τη
δημοσίευση ηλεκτρονικού περιεχομένου (π.χ. Blog)
2. Κοινή χρήση - Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύεται από ηλεκτρονικά εργαλεία πολυμέσων στα
οποία οι χρήστες ανταλλάσσουν, διανέμουν και λαμβάνουν περιεχόμενο που κυμαίνεται από μια
σύντομη ανάρτηση κειμένου σε μια σύνδεση ή μια ψηφιακή φωτογραφία (Kietzmann & Hermkens,
2011)
3. Μηνύματα - Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύεται από εργαλεία πολυμέσων στα οποία οι
χρήστες επικοινωνούν με άλλους χρήστες σε ένα περιβάλλον κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Πολλοί
ιστότοποι κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να διευκολύνουν τις
συνομιλίες μεταξύ ατόμων και ομάδων. Οι άνθρωποι κάνουν tweets, κάνουν διαδικτυακά σχόλια
και στέλνουν μηνύματα σε άλλους χρήστες για να συναντήσουν ομοϊδεάτες, για να χτίσουν την
αυτοεκτίμησή τους ή για να είναι στην αιχμή των νέων ιδεών ή θεμάτων επικαιρότητας. Ωστόσο,
άλλα μέσα ενημέρωσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να προβάλλουν το μήνυμά τους και να
επηρεάσουν θετικά τις ανθρωπιστικές αιτίες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οικονομικά
ζητήματα ή τις πολιτικές συζητήσεις (Kietzmann & Hermkens, 2011)
4. Συζήτηση - αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύεται από ηλεκτρονικά εργαλεία πολυμέσων στα
οποία οι χρήστες μπορούν να συσχετιστούν ή να συνδεθούν με άλλους χρήστες. Δύο ή περισσότεροι
χρήστες έχουν κάποια μορφή σύνδεσης που τους επιτρέπει να συνομιλούν, να μοιράζονται
στοιχεία, να συναντώνται ή απλώς να εγγράφεται ο ένας στον άλλον ως φίλος ή ακόλουθος
(Kietzmann & Hermkens, 2011)
5. Συνεργασία - Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύεται από εργαλεία ηλεκτρονικών πολυμέσων στα
οποία οι χρήστες μπορούν να σχηματίσουν κοινότητες και υπο-κοινότητες ατόμων με παρόμοια
υπόβαθρα ή ενδιαφέροντα. Όσο πιο «κοινωνικό» γίνεται το δίκτυο, τόσο ευρύτερη είναι η ομάδα
φίλων, οπαδών και επαφών (Kietzmann & Hermkens, 2011)
6. Δικτύωση - Συμπεριλαμβάνει τους άτυπους δεσμούς των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας / των
οργανώσεων νέων με άλλα άτομα μέσα ή έξω από τον τομέα τους, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η
δικτύωση μπορεί να αυξήσει την επιχειρησιακή ικανότητα, καθώς μπορεί να επιτρέψει στους
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας να βρουν νέους εθελοντές ή να προσελκύσουν νέους ανθρώπους
σε δραστηριότητες.

4

https://fredcavazza.net/2017/04/19/social-media-landscape-2017/
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3.1.4. Σχεδιασμός προτύπου
Οι εταίροι δημιούργησαν ένα πρότυπο (Παράρτημα 1) για να παρέχουν μια δομημένη διάταξη για
την παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών βάσει των έξι κατηγοριών και των τεσσάρων τομέων που
παρουσιάζονται στις ενότητες Error! Reference source not found. and Error! Reference source not
found.. Η εικόνα 1 παρακάτω παρουσιάζει μια αρχική ιδέα των σχεδίου και της δομής των
βέλτιστων πρακτικών της τελικής Ο1 αναφοράς.

Εικόνα 1: Η ιδέα για το πρότυπο της βέλτιστης πρακτικής

3.2. Μέθοδοι έρευνας
Μια προσέγγιση μικτών μεθόδων (που συνδυάζει ποιοτική, ποσοτική και έρευνα γραφείου)
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών. Οι ερευνητικές μέθοδοι που
αποφασίστηκαν ήταν:
 Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια: Ένα σύνολο ερωτήσεων κλειστού τύπου διανεμήθηκε στις
Ομάδες Νεολαίας ΙΙ και ΙΙΙ. Η Ομάδα Νέων Ι δεν ερωτήθηκε διαδικτυακά λόγω ηθικών
περιορισμών στην έρευνα για συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών στις συμμετέχουσες χώρες.
Ωστόσο, ο εταίρος ZURY διοργάνωσε επισκέψεις σε δύο σχολεία και έκανε συνεντεύξεις
στην Ομάδα Νέων I αφού έλαβε τη δέουσα συγκατάθεση.
• Συνεντεύξεις: Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια τηλεφώνου με οργανώσεις εργασίας για νέους.
• Έρευνα στο γραφείο: Οι συνεργάτες διερεύνησαν στο διαδίκτυο διάφορες οργανώσεις που
ασχολούνται με τη νεολαία (ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.) για να κατανοήσουν
πώς λειτουργούν αυτές στο εικονικό περιβάλλον.
Το ίδιο σύνολο ερωτημάτων κλειστού τύπου χρησιμοποιήθηκε και για τα ηλεκτρονικά
ερωτηματολόγια και τις ερωτήσεις συνεντεύξεων στις χώρες των εταίρων, προκειμένου να υπάρχει
ένα συστηματοποιημένο σχέδιο και μέθοδος έρευνας, και επίσης για να είναι πιο εύκολο να
συγκριθούν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα. Αυτό το σύνολο ερωτήσεων αποτέλεσε τη
ραχοκοκαλιά αυτής της έρευνας και υπάρχει στα Παραρτήματα 2, 3 και 4 μαζί με τα αποτελέσματα.
Ο συνδυασμός των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη
βοήθησε τους εταίρους να προσδιορίσουν τις 30 βέλτιστες πρακτικές αποτελεσματικής ψηφιακής
επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας.
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3.2.1. Ερωτηματολόγια σε ομάδες νέων
Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδος ποσοτικής έρευνας για τη συλλογή
δεδομένων σχετικά με το είδος των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι τρεις ομάδες νέων για
διαφορετικούς σκοπούς. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε φόρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε από σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΚΟ κλπ.). Τα ηλεκτρονικά
ερωτηματολόγια περιελάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου και διανεμήθηκαν σε:
• Ομάδα Νέων I - μαθητές γυμνασίου (13-18 ετών) - μόνο στη Ρουμανία
• Ομάδα Νέων ΙΙ - φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι νέοι / νέοι
επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία (ηλικίας 18-30 ετών)
• Ομάδα Νέων III - εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας και οργανισμοί
νέων
Για καθεμία από αυτές τις ομάδες-στόχους, αναπτύχθηκε ένα εξατομικευμένο ερωτηματολόγιο.
Συνολικά, υπήρξαν 245 απαντήσεις:
• 23 απαντήσεις από την Ομάδα Νέων I
• 159 απαντήσεις από την Ομάδα Νέων ΙΙ
• 63 απαντήσεις από την Ομάδα Νέων ΙΙΙ
Ο αριθμός των χωρών που έδωσαν τις απαντήσεις τους απαντώντας στο ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο - συνολικά 21 χώρες - ήταν εντυπωσιακός: Σουηδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και
Ελλάδα, αλλά και Αλβανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τόγκο, Βέλγιο, Κύπρος, Φιλανδία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένες
Πολιτείες.
Οι ερωτήσεις περιέχονται στα Παραρτήματα 2, 3 και 4 μαζί με τα αποτελέσματα. Η δομή των
ερωτήσεων σχεδιάστηκε με βάση τρία θέματα: i) Γενικές πληροφορίες, ii) Νεολαία & Εκπαίδευση iii)
Νέοι και Κοινωνικές Προκλήσεις. Έντυπα Google χρησιμοποιήθηκαν για να εξαχθούν και να
ομαδοποιηθούν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.
Η ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε ως αξιόπιστη ερευνητική μέθοδος καθώς συλλέγει μετρήσιμα,
ποσοτικοποιήσιμα δεδομένα. Διανεμήθηκε μέσω διαδικτυακών καναλιών και επέτρεψε μια ευρεία
προσέγγιση και ένα μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων. Παρόλαυτα, δεν επέτρεψε μεγάλη ευελιξία ή
βάθος ανάλυσης για τους ερωτηθέντες που απάντησαν.

3.2.2. Συνεντεύξεις με οργανώσεις νεολαίας
Δύο τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν ως ποιοτικές μέθοδοι:
• Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους σχολείων, πανεπιστημίων και οργανώσεων νεολαίας
των εταίρων
• Δευτεροβάθμια έρευνα που διεξήχθη από κάθε χώρα εταίρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές και
μη-ηλεκτρονικές πηγές για να διερευνήσει διαφορετικές πρακτικές ηλεκτρονικής εργασίας για τη
νεολαία (έρευνα στο γραφείο).
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Οι εταίροι σχεδίασαν μια δομημένη τηλεφωνική συνέντευξη που αποτελείται από τις βασικές
ερωτήσεις (που χρησιμοποιήθηκαν επίσης και στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο). Χρησιμοποιώντας
τις ίδιες ερωτήσεις μας βοήθησε να διατηρήσουμε τη συνέπεια στα αποτελέσματα αυτής της
μελέτης. Ταυτόχρονα, οι συνεντεύξεις μας επέτρεψαν να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση
του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία,
ζητώντας επιπλέον ερωτήσεις όταν χρειαζόταν.
Μια άλλη μέθοδος ποιοτικής έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η έρευνα γραφείου, η οποία
επέτρεψε στους εταίρους να εξετάσουν από πρώτο χέρι τις ηλεκτρονικές πρακτικές εργασίας σε
θέματα νεολαίας. Για παράδειγμα, οι εταίροι επισκέφθηκαν τους ιστοτόπους των οργανώσεων
εργασίας των νέων και τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων μεταφράσαμε τα δεδομένα που λάβαμε και από τις δύο
πηγές πληροφοριών, με βάση την ερμηνεία και όχι τις στατιστικές. Το πλεονέκτημα της ποιοτικής
ερευνητικής μεθόδου είναι ότι μας έδωσε μια βαθύτερη κατανόηση των ψηφιακών μέσων και των
στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στις οργανώσεις εργασίας για τη νεολαία.

3.2.3. Ταξινόμηση βέλτιστων πρακτικών
Μόλις συλλέχθηκαν τα δεδομένα τόσο από τις ποιοτικές όσο και από τις ποσοτικές μεθόδους, οι
εταίροι αξιολόγησαν τις πρακτικές που συλλέχθηκαν και προσδιόρισαν τις 30 καλύτερες,
χρησιμοποιώντας τον «πίνακα βέλτιστης πρακτικής»όπως σχεδιάστηκε από τον Robin Swart (A
Methodology for identifying best practice for communications providers, 2011) (Εικόνα 2). Η
ανάλυση των πρακτικών έγινε με προοδευτική κλίμακα, σε δύο άξονες (κάθετο και οριζόντιο). Κάθε
άξονας συμπληρώνεται με κριτήρια που εξαρτώνται άμεσα από τα κριτήρια που προηγούνται
αυτών. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι προηγούμενες απαιτήσεις για κάθε κριτήριο πρέπει να
πληρούνται προκειμένου να επιτευχθεί το επόμενο επίπεδο. Ένας πίνακας βαθμολογίας
χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της "βαθμολογίας" κάθε πρακτικής.
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Εικόνα 2: Πρότυπο πίνακα βέλτιστης πρακτικής (Πηγή: R. Swart, 2011, A Methodology for identifying best
practice for communication providers)

Τα κριτήρια για την καθιέρωση αυτής της κατάταξης εξηγούνται παρακάτω στους Πίνακες 1 και 2.
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Κάθετος Άξονας
Χρήζει
συμβατότητας

Συμβαδίζει με τις ανάγκες της ομάδας / ομάδων στόχων; (δείτε τομείς)

Βιώσιμη

Μήπως απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από ό, τι αξίζει, εξαρτάται από μια οργάνωση
/ δομή νεολαίας (είναι μια εσωτερική πρωτοβουλία;), χρηματοδοτείται ήδη ή χρειάζεται
σταθερή χορηγία / υποστήριξη;

Βασική

Μπορεί η οργάνωση νεολαίας να εργάζεται χωρίς αυτήν ή έχει ενσωματωθεί στις
καθημερινές δραστηριότητες της δομής;

Επαναλήψιμη

Είναι περιορισμένο με οποιοδήποτε τρόπο στην/στις ομάδα (-ες)-στόχους ή μπορεί
εύκολα να εφαρμοστεί / αναπαραχθεί από άλλες οργανώσεις / δομές νεολαίας;

Καινοτόμος

Είναι αυτό το εργαλείο μια νέα / μοναδική ιδέα / πρωτοβουλία; Είναι μια καινοτομία,
φέρνει μια νέα προσέγγιση ή ενισχύει σημαντικά μια υπάρχουσα πρακτική;

Πίνακας 1: Κριτήρια κάθετου άξονα του πρότυπου πίνακα βέλτιστης πρακτικής (Πηγή: R. Swart, 2011, A
Methodology for identifying best practice for communication providers)

Οριζόντιος Άξονας
Ωφέλιμη

Τι προσφέρει; Ποια νέα προσέγγιση φέρνει και ποιος / τι ωφελείται κυρίως από τη
χρήση της;

Προσβάσιμη

Είναι ένα δημόσιο ψηφιακό εργαλείο / εργαλείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Είναι
εύκολα προσβάσιμο από άλλες οργανώσεις / δομές;

Πλήρης

Είναι το εργαλείο καλώς τεκμηριωμένο, είναι η τεκμηρίωση πλήρης και ενημερωμένη;

Ώριμη

Αυτά τα εργαλεία υπάρχουν, είναι ενσωματωμένα στις εσωτερικές διαδικασίες και
λειτουργίες μιας οργάνωσης νεολαίας και παρουσιάζουν σταθερότητα στη χρήση.

Πολύτιμη

Έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί το εργαλείο αυτό από οργανισμό / δομή νεολαίας; Ποια
είναι τα οφέλη που έχει αποφέρει έως τώρα ή είναι τα οφέλη ποσοτικοποιήσιμα; Έχει
αυτό το εργαλείο αποδείξει την αξία του υπό των όρο συγκεκριμένων αποτελεσμάτων /
εκβάσεων για τον οργανισμό νεολαίας μέχρι στιγμής;

Πίνακας 2: Κριτήρια οριζόντιου άξονα του πρότυπου πίνακα βέλτιστης πρακτικής (Πηγή: R. Swart, 2011, A
Methodology for identifying best practice for communication providers)

Υποψήφια εργαλεία για βέλτιστες πρακτικές μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια
ανάπτυξης: στην αρχή, στο τέλος ή κάπου ενδιάμεσα. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτού του έργου,
οι προσδιορισθείσες πρακτικές ταξινομήθηκαν και δομήθηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα
διαφορετικά χρώματα (αποχρώσεις μπλε) εντός του προτύπου βέλτιστης πρακτικής (δες Εικόνα 2):

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

19

 Σε ανάπτυξη - Ένα ψηφιακό εργαλείο ή εργαλείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι μια νέα
έννοια ή πρόσφατα κυκλοφόρησε (αλλά είναι προσβάσιμο και ωφέλιμο για τους χρήστες) και
δείχνει ότι μπορεί να γίνει μια βέλτιστη πρακτική. Η σχετικότητά του, ο καινοτόμος χαρακτήρας και
η δυνατότητα αναπαραγωγής του σε άλλους οργανισμούς δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί.
 Υποσχόμενη – Ένα πρόγραμμα, μια δραστηριότητα ή στρατηγική που έχει δουλέψει εντός ενός
οργανισμού, οι εκδηλώσεις του κατά τα πρώτα στάδια υπόσχονται ότι θα γίνει μια βέλτιστη
πρακτική με μακροπρόθεσμο βιώσιμο αντίκτυπο. Μια ελπιδοφόρα πρακτική πρέπει να έχει κάποια
αντικειμενική βάση για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας ενδεχόμενης ομάδας-στόχου, να
παρουσιάζει όφελος γι 'αυτήν, να είναι προσβάσιμη και βιώσιμη, πλήρης και βασική για τη
δραστηριότητα της οργάνωσης.
 Καλή – Ένα ψηφιακό εργαλείο ή ένα εργαλείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πληροί τα
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: επιδεικνύει μια καινοτόμο ή επαναληπτική προσέγγιση,
είναι βασική για τη δραστηριότητα του οργανισμού και δείχνει βιωσιμότητα, σταθερότητα και έχει ή
βρίσκεται σε χρήση εδώ και πολύ καιρό.
 Βέλτιστη - Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν δείξει κατά
συνέπεια καλύτερα αποτελέσματα από άλλα μέσα / εργαλεία για συγκεκριμένο σκοπό και μπορούν
εύκολα να αναπαραχθούν σε διάφορα άλλα περιβάλλοντα. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να
παρουσιάζουν σαφή καινοτόμο προσέγγιση, οφέλη και αποτελέσματα για την ομάδα ή τις ομάδεςστόχους, θεωρούνται απαραίτητες από τις οργανώσεις νέων ή εργαζομένων σε θέματα νεολαίας
στην σχεδόν καθημερινή τους εργασία με τους νέους και έχει αποδείξει επανειλημμένα την
ωριμότητα και την αξία τους.
Ορισμένα από τα κριτήρια-κλειδιά των Πινάκων 1 και 2 προσδιορίζονται ξεκάθαρα παρακάτω:
o

o

o

Καινοτομία, όπως περιγράφεται στο πλάνο της Ένωσης για την Καινοτομία, σημαίνει σε
γενικές γραμμές μια αλλαγή που επιταχύνει και βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε, αναπτύσσουμε, παράγουμε και έχουμε πρόσβαση σε νέα προϊόντα,
βιομηχανικές διαδικασίες και υπηρεσίες. Οι αλλαγές που δημιουργούν περισσότερες θέσεις
εργασίας βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και οικοδομούν πιο πράσινες και καλύτερες
κοινωνίες5.
Προσβάσιμο εάν τα εργαλεία ΤΠΕ ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ως στόχο να
επιτρέψουν σε όλους τους χρήστες να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και
λειτουργίες στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο σημαίνει
ότι τα άτομα με όλες τις ικανότητες και τις αναπηρίες μπορούν να αντιλαμβάνονται, να
κατανοούν, να πλοηγούν και να αλληλεπιδρούν με τον Ιστό6.
Ένα εργαλείο ΤΠΕ ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ώριμα όταν είναι πλήρως
ενσωματωμένα στο όραμα, την εσωτερική διαδικασία και τις λειτουργίες του οργανισμού7.

5

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-473_en.html
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm
7
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor15-vol-2_en.pdf
6
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4. Αποτελέσματα των ερωτηματολογίων
Με 245 συμμετέχοντες από 21 χώρες που απάντησαν στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, η μελέτη
αυτή κατάφερε να συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και για τις τρεις ομάδες νέων που αφορά
η έρευνα.
• Ομάδα Νέων Ι: συμμετείχαν 23 νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών.
• Ομάδα Νέων II: συμμετείχαν 159 άτομα ηλικίας μεταξύ 22 και 30 ετών.
• Ομάδα Νέων IIΙ: 63 εργαζόμενοι / οργανώσεις σε θέματα νεολαίας από 8 διαφορετικές
χώρες απάντησαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν διαφορές μεταξύ των ομάδων-στόχων (π.χ. συχνότητα χρήσης
κάποιων ψηφιακών εργαλείων). Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκαν πολλές ομοιότητες, όπως η χρήση
ομάδων Facebook και ομάδων WhatsApp. Το κυριότερο αποτέλεσμα ωστόσο ήταν ότι τα ψηφιακά
εργαλεία που χρησιμοποιούνται μεταξύ των νέων και των οργανώσεων νέων στην Ευρώπη μπορεί
να είναι εντελώς διαφορετικά. Ενώ συγκρίνουμε τις Ομάδες Νέων, είναι σαφές ότι οι Ομάδες Νέων Ι
και ΙΙ δεν χρησιμοποιούν ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ομάδα Νέων ΙΙΙ.
Τα ακατέργαστα δεδομένα της έρευνας παρατίθενται στα Παραρτήματα 2, 3 και 4.
Ομάδα Νέων Ι (– μαθητές γυμνασίου (13-18 ετών) - Παράρτημα 2
Στην Ομάδα Νέων Ι συμμετείχαν νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών. Συνολικά απαντήθηκαν 23
ερωτηματολόγια, εκ των οποίων το 43,48% των ερωτηθέντων ήταν 13 ετών και το 30,43% ήταν 14
ετών.
Παρατηρήθηκε ότι μεταξύ αυτής της Ομάδας Νέων η συχνότητα χρήσης ψηφιακών εργαλείων ήταν
καθημερινή, ειδικά για δραστηριότητες επικοινωνίας σε ομάδες (95,65% καθημερινά), για
αναζήτηση πληροφοριών (78,26%), για προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη (78,26%) ή
επικοινωνία με συμμαθητές 80,95%).
Ωστόσο, η χρήση οργανωτικών εργαλείων που σχετίζονται με το σχεδιασμό ή τον προγραμματισμό
δραστηριοτήτων (όπως η εργασία στο σπίτι) περιορίστηκε σε εβδομαδιαία βάση (δηλαδή 72,72%
εβδομαδιαίως έναντι 27,27% ημερησίως).
Για επιπλέον βοήθεια ή διδασκαλία ή απλά αναζήτηση πληροφοριών, οι νέοι προτιμούν το
Wikipedia (47,83%), το YouTube (43,48%) και το AskFM (8,70%) με ημερήσιο ρυθμό συχνότητας
78,26%.
Οι πιο χρησιμοποιούμενες εφαρμογές για να ζητήσουν υποστήριξη, βοήθεια ή συμβουλές
χρησιμοποιήθηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο από 5 φορές και είχαν σχετικά ίσο ποσοστό χρήσης
μεταξύ των νέων ηλικίας 13 έως 18 ετών: Snapchat-18,35%, Instagram-16,51%, Facebook ( Ομάδες) 14,68%, WhatsApp-13,76%, Facebook (Προσωπικό προφίλ) -12,84%.

Ομάδα Νέων ΙΙ – φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι νέοι / νέοι
επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία (18-30 ετών) - Παράρτημα 3
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Στην Ομάδα Νέων ΙΙ συμμετείχαν 159 νέοι ηλικίας μεταξύ 22 και 30 ετών, εκ των οποίων το 21,36%
των ερωτηθέντων ήταν 28 ετών και το 19,42% ήταν 29 ετών.
93,20% των ερωτηθέντων εργάζονταν επί του παρόντος και αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στη
συχνότητα χρήσης ορισμένων εργαλείων. Για παράδειγμα, η ερώτηση σχετικά με την επιλογή
ηλεκτρονικών εργαλείων που χρησιμοποιούσαν για την αναζήτηση εργασίας, είχε ανεπαρκή
αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ήταν ήδη εργαζόμενοι.
Τα ποσοστά των πολυμέσων που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία, την κοινή χρήση, τη
δικτύωση ή τη συνεργασία με τους συνομηλίκους ήταν υψηλά για εφαρμογές όπως το Facebook
(33,05%), το YouTube (30,42%), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (25%), το Microsoft Word (14,41%) και
Power Point (12,88%).
Παρατηρήθηκε επίσης ότι η Ομάδα Νέων ΙΙ προτίμησε άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία όπως LinkedIn 44,57%, Dropbox - 18,59%, Indeed ( www.indeed.com ) - 18,48%, Coursera ( www.coursera.org ) 10,83% ή Duolingo ( www.duolingo.com ) - 9,58%.
Μέσα σε αυτήν την ομάδα-στόχο επιλέχθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα ψηφιακά εργαλεία και
παρόλο που αυτά δεν είχαν υψηλό ποσοστό χρήσης, θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για
εξειδικευμένες κατηγορίες όπως δημοσιεύσεις, κοινή χρήση, ανταλλαγή μηνυμάτων, συζητήσεις,
συνεργασίες και δικτύωση :
• Μάθηση – LinkedIn Learning, MOOCs, Google Analytics Academy, StackOverflow, OpenCulture,
SoloLearn ή Datacamp
• Συζήτηση – Slack, Instagram, Newsletter, Research Gate, Yammer, Guthub ή Stackoverflow.
• Δημοσίευση – Canva, Asana, Wunderlist, Indesign, Googleslides, Skype Lync, Revit, Latex,
Clubhouse, Gephi, Tableau, Carto, TakeCare, Slideful, Buncee ή Picasa
• Κοινή χρήση – Box, MEGA, SlideShare, Flickr, Github, SVN, Sharepoint, 4P, Newforma, GitLab,
Database, Signal, Figshare ή Basecamp

Ομάδα Νέων ΙΙΙ - Εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας / εκπρόσωποι οργανισμών νεολαίας /
εκπαιδευτές νέων - Παράρτημα 4
Στην Ομάδα Νέων ΙΙΙ συμμετείχαν 63 εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και οργανώσεις νεολαίας
από 8 χώρες.
Για μηνύματα και συζητήσεις, τα πιο χρησιμοποιημένα εργαλεία ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(22,87%), το Facebook (Σελίδα) (21,62%) και το Facebook (Ομάδες) (14,14%), σε ποσοστό 31,61%
καθημερινή χρήση. Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν και άλλα ψηφιακά εργαλεία για τους
ίδιους σκοπούς, όπως το Forum, το Mailchimp, το Slack, το Twitter ή το Snapchat.
Για συνεργασίες, κοινή χρήση και συμμετοχή νέων ανθρώπων σε δραστηριότητες, εργαλεία όπως
Ιστότοπος (16,10%), το Facebook (Σελίδα) (20,97%), το Facebook (Ομάδες) (14,61%) και το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (14,23%) χρησιμοποιήθηκαν καθημερινά (69,57%). Εξειδικευμένα
εργαλεία όπως Blogger Blog, Wordpress Blog, Snapchat, Yahoo / Google ομάδες, MailChimp, Meet
Up ή Twitter, χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη συμμετοχή με το κοινό.
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Κατά την προετοιμασία μιας παρουσίασης ή την οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων, οι
εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας απευθύνονται κυρίως σε ομάδες Facebook (35,71%), ομάδες
WhatsApp (21,43%), Photoshop (22,53%), Windows Movie Maker (12,64%), Prezi (10,99%).
Εξειδικευμένα εργαλεία αναγνωρίστηκαν και εδώ, όπως το Soundcloud, το Garmin connect, το
Strava, το Meet Up ή το Kahoot για την οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων, ή Gimp, Imovie,
Keynote, Freepik, Befunky, Animoto, Wondershare Filmora για τη δημιουργία παρουσιάσεων.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν ότι οι εργαζόμενοι για τη νεολαία αγωνίζονταν να προτείνουν
ψηφιακά εργαλεία για φοιτητές ή νέους σε τομείς όπως η επαγγελματική ανάπτυξη. Ήταν σαφές ότι
είχαν φτωχή γνώση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις Ομάδες Νέων Ι
και ΙΙ.
Για λόγους οργάνωσης, οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας επέλεξαν εργαλεία όπως Dropbox,
WeTransfer, Google Transfer, Asana, Flickr, Wunderlist, Audacity, Strava ή Jira.
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5. Βέλτιστες πρακτικές
Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Βέλτιστη Πρακτική 1
Αποτελεσματική επικοινωνία
Educatio Association
www.asociatiaeducatio.ro
Ρουμανία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Η Educatio Association έχει ως αποστολή να εμπλέξει νέους
ανθρώπους στα έργα της ένωσης για τη δημιουργία μιας αειφόρου και
συμμετοχικής κοινωνίας των πολιτών βασισμένης σε θεμελιώδεις
ανθρώπινες αξίες όπως: εμπλοκή και αλληλεγγύη, πολιτισμός και τέχνη,
δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, συνεργασία και αλληλοσεβασμός.
Βέλτιστη πρακτική: Σε όλα τα στάδια ενός έργου - από την ανάπτυξη έως την
υλοποίηση κ.λπ. - είναι ζωτικής σημασίας μια αποτελεσματική επικοινωνία.
Για να επιτευχθεί αυτό, το κανάλι που χρησιμοποιείται είναι ζωτικής
σημασίας.
Εργαλείο: Η Educatio Association έχει δημιουργήσει μια συγκεκριμένη
8
μέθοδο επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το WhatsApp ως το βασικό
εργαλείο. Έχει αναπτύξει ένα σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να
αναγνωρίζουν εύκολα ότι το μήνυμα WhatsApp που ελήφθη απεστάλη από
τον οργανισμό (δηλ. την Educatio Association). Κάθε έργο έχει μια ταυτότητα
και είναι δομημένο ως εξής:
 Όνομα Ομάδας: Τίτλος Έργου / Educatio / Έτος
 Περιεχόμενο μηνύματος
 Όνομα συμβάντος / Προθεσμία / Περιγραφή
 Όνομα συμβάντος / Προθεσμία / Αίτημα
 Όνομα έργου / Προθεσμία / Αίτημα
 Όνομα έργου / Προθεσμία / Ενημέρωση ανάθεσης εργασίας
Κάθε ομάδα WhatsApp έχει τα μέλη που διατίθενται σε κάθε έργο. Όταν
αποστέλλεται ένα μήνυμα στην ομάδα WhatsApp, τα μέλη της ομάδας
αυτής ενημερώνονται αμέσως.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι

8

Το WhatsApp είναι μια εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων που επιτρέπει στο χρήστη να επικοινωνεί σε
πραγματικό χρόνο με μια εύχρηστη διεπαφή (interface).

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

24

νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Η επικοινωνία είναι εύκολη, γρήγορη και άμεση, καθώς η παράδοση
Αντίκτυπος και αποτελέσματα
μηνύματος σε κάθε ομάδα στόχο είναι άμεση.
Εξασφαλίζει μια αποτελεσματική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο που
Αποτελέσματα
διατηρείται μέσα σε μια συγκεκριμένη διάταξη και δομή που επιτρέπει την
ολοκλήρωση ενός έργου.
Το WhatsApp μπορεί να διευκολύνει την κλήση ήχου και βίντεο μεταξύ
Άλλες συναφείς πληροφορίες
μελών μιας ομάδας, αν χρειαστεί.
Πίνακας 3: Βέλτιστη πρακτική 1 – Αποτελεσματική επικοινωνία

Καινοτόμος

6

7

8

9

10

Επαναλήψιμη

5

6

7

8

9

Βασική

4

5

6

7

8

Βιώσιμη

3

4

5

6

7

Χρήζει συμβατότητας

2

3

4

5

6

Αποτέλεσμα πίνακα: 10

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 3: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 1

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Ο οργανισμός ανέπτυξε μια ενδιαφέρουσα και επαναληπτική μέθοδο χρησιμοποιώντας
αυτό που είναι ένα πολύ γνωστό εργαλείο, ικανοποιώντας έτσι όλα τα κάθετα και οριζόντια
κριτήρια.

Βέλτιστη Πρακτική 2
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Στόχος

Τεχνολογική εκπαίδευση
Kids in Tech
Όνομα οργανισμού
http://kidsintech.adfaber.org
Χώρα
Ρουμανία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή Χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Το Kids in Tech είναι ένας τεχνολογικός σύλλογος που δίνει
στους δασκάλους την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους τεχνολογικό
κέντρο και τεχνολογικά προγράμματα μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν
να μάθουν για την τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος παρέχει μια
πλατφόρμα για τους μαθητές για να μάθουν ρομποτική και κωδικοποίηση,
καθώς και πώς να δημιουργούν εφαρμογών, ιστοσελίδες και άλλα εργαλεία
ΤΠΕ. Το Kids in Tech στοχεύει να προσφέρει ένα νέο τύπο εκπαίδευσης στη
Ρουμανία γύρω από την ηλεκτρονική μάθηση, δωρεάν. Μαθητές (βαθμίδες 5
- 12) από δημόσια σχολεία μπορούν να παρακολουθούν το Kids in Tech club.
Βέλτιστη πρακτική: Μόλις ο συντονιστής δάσκαλος καταγράψει ένα νέο
σύλλογο στον ιστότοπο (τουλάχιστον 5 μαθητές), λαμβάνει τις κατάλληλες
πληροφορίες, υλικά μελέτης και εκπαίδευση.
Εργαλείο: Το Kids in Tech χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης που ονομάζεται codeSchool, όπου παρέχεται πρόσβαση σε
μαθήματα για διάφορα προγράμματα κωδικοποίησης (π.χ. Scratch, Python, C
++, Html, κ.λπ.). Υπάρχουν επίσης μαθήματα για ρομπότ Edison και codeBug
robots.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Υπάρχουν συνολικά επί του παρόντος 250 λέσχες τεχνολογίας σε εθνικό
επίπεδο. Αυτό το κίνημα έχει αυξήσει τη συμμετοχή στην τεχνολογία των
Αντίκτυπος και αποτελέσματα
υπολογιστών, ειδικά σε επίπεδο γυμνασίου με διάφορους εθνικούς
διαγωνισμούς και εκδηλώσεις.
Δείχνει ότι ο καθένας μπορεί να μάθει προγραμματισμό. Σε λίγες ώρες
μπορείτε να δημιουργήσετε 3D κινούμενα σχέδια, ταινίες και παιχνίδια
Αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας προγραμματισμό Java. Η πρωτοβουλία προσφέρει την
ευκαιρία για ένα νέο είδος εκπαίδευσης στη Ρουμανία γύρω από την
ηλεκτρονική μάθηση και την εκμάθηση μέσω της δράσης.
Άλλες συναφείς πληροφορίες Πρόκειται για μια δωρεάν πλατφόρμα για τα σχολεία. Είναι μόνο για

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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ιδιωτικούς φορείς που πρέπει να πληρώσουν για τις υπηρεσίες της.
Πίνακας 4: Βέλτιστη πρακτική 2 – Τεχνολογική εκπαίδευση
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Αποτέλεσμα πίνακα: 9
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Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 4: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 2

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Το Kids in Tech είναι μια χρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να
επεκταθεί διεθνώς, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων νέων. Ωστόσο, δεν είναι καινοτόμο, καθώς
υπάρχουν παρόμοιες πλατφόρμες και πρωτοβουλίες.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 3
Στόχος
Λογισμικό παρουσίασης οπτικής αφήγησης
Ofensiva Tinerilor
Όνομα οργανισμού
www.ofensivatinerilor.ro
Χώρα
Ρουμανία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Η οργάνωση "Offensiva Tinerilor", που ιδρύθηκε το 2004,
προωθεί την πολιτιστική ποικιλομορφία, την ευθύνη στην κοινότητα και τη
διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Οι δραστηριότητές
της περιλαμβάνουν προγράμματα ανταλλαγής νέων, μαθήματα κατάρτισης
κλπ.
Βέλτιστη πρακτική: Με τη δημιουργία διαδραστικών υλικών παρουσίασης με
δημιουργικά σχέδια και γραφικά, η οργάνωση καταφέρνει να προσελκύσει
την προσοχή του κοινού και τους εμπλέκει σε ένα μοναδικό ταξίδι.
Εργαλείο: Η Offensiva Tinerilor χρησιμοποιεί αυστηρά ένα εργαλείο
διάδοσης και παρουσίασης εσωτερικά και εξωτερικά. Το εν λόγω εργαλείο
είναι το Prezi, ένα λογισμικό οπτικής αφήγησης, παρόμοιο με το Power Point,
αλλά με διαφορετικά σχέδια και διανομή. Η εταιρεία περιέγραψε το στυλ
παρουσίασής της ως "συνομιλητική παρουσίαση", στην οποία οι
παρουσιάσεις ακολουθούν τη ροή του διαλόγου. Το Prezi είναι ένα δυναμικό
εργαλείο, βοηθώντας τον χρήστη να δημιουργήσει και να παραδώσει μια
ιστορία. Ο κενός καμβάς επιτρέπει στον χρήστη να είναι τόσο δημιουργικός
όσο αυτός επιθυμεί. Παρέχει το Prezi Analytics ως μια μεγάλη πηγή
ανάλυσης. Τέλος, επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνεργάζονται και να
επεξεργάζονται την ίδια παρουσίαση διαδικτυακά.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα-στόχος νέων
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Αντίκτυπος και αποτελέσματα Η Prezi έχει 85 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και 325 εκατομμύρια
(για τη νεολαία)
παρουσιάσεις από τις οποίες να εμπνευστεί.
Αποτελέσματα (για τη
Η υπηρεσία προσφέρει μια δωρεάν πλατφόρμα που περιορίζεται μόνο στις
νεολαία)
ρυθμίσεις απορρήτου και έχει ειδικές τιμές για φοιτητές και πανεπιστήμια.
Πίνακας 5: Βέλτιστη πρακτική 3 - Λογισμικό παρουσίασης οπτικής αφήγησης

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 5: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 3

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Η πλατφόρμα απέδειξε την αξία της από πλευράς συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και
είναι πολύ δημιουργική. Είναι ήδη χρηματοδοτούμενη και είναι ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα.
Ωστόσο, δεν θεωρείται καινοτόμος.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 4
Στόχος
Συνεργατικό λογισμικό
Bee Active
Όνομα οργανισμού
https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara-168901659798791/
Χώρα
Ρουμανία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Η Bee Active είναι μια ένωση που δημιουργήθηκε από νέους
για νέους. Αρχικά λειτουργούσε ως ανεπίσημη πρωτοβουλία ομάδας, η
οποία δημιουργήθηκε το 2010. Η αποστολή της Bee Active είναι να παρέχει
ευκαιρίες ανάπτυξης στους νέους και να αποδείξει ότι με λίγους πόρους και
προσπάθεια επιτυγχάνουμε θετικό αντίκτυπο.
Βέλτιστη πρακτική: Όπως οι περισσότερες οργανώσεις χρησιμοποιούν ως
επί το πλείστον το Facebook και το WhatsApp για να επικοινωνούν με το
ακροατήριό τους. Για εσωτερική διαχείριση χρησιμοποιούν το Slack.
Εργαλείο: Το Slack είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών ομαδικής
εργασίας και συνεργασίας που βασίζεται σε cloud. Το Slack ξεκίνησε ως ένα
εσωτερικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε η εταιρεία Tiny Speck και τώρα
ξεχωρίζει ως ένα από τα καλύτερα εργαλεία συνεργασίας. To Slack
προσφέρει chat rooms (κανάλια) που οργανώνονται ανά θέμα, καθώς και
ιδιωτικές ομάδες και απευθείας μηνύματα. Όλο το περιεχόμενο μέσα στο
Slack μπορεί να αναζητηθεί, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, των
συνομιλιών και των ανθρώπων. Το Slack ενσωματώνεται με μεγάλο αριθμό
υπηρεσιών τρίτων και υποστηρίζει εφαρμογές που βοηθούν στη δημιουργία
κοινότητας όπως το Google Drive, το Trello, το Dropbox, το Box, το Heroku, το
IBM Bluemix, το Crashlytics, το GitHub, το Runscope και το Zendesk.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το Slack έχει έξι εκατομμύρια χρήστες καθημερινά, που αυξάνονται
περισσότερο από το 100%. Αυξάνει την παραγωγικότητα και διατηρεί την
Αντίκτυπος και αποτελέσματα
εστίαση στο έργο, χωρίς να αποσπάται ο χρήστης από την πλοήγηση σε άλλα
κανάλια.
Μια all-in-one συνομιλία με μηνύματα με το WhatsApp, το Google Drive, τις
Αποτελέσματα
ομάδες Facebook και άλλα εργαλεία. Προσφέρει την καλύτερη βιώσιμη
επιλογή για ένα εργαλείο εσωτερικής διαχείρισης υψηλού επιπέδου.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Πίνακας 6: Βέλτιστη πρακτική 4 – Συνεργατικό λογισμικό
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Εικόνα 6: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 6

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι ένα δημόσιο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Χρηματοδοτείται ήδη. Ωστόσο, δεν είναι καινοτόμο.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 5
Στόχος
Εκπαιδευτική πλατφόρμα
Asociatia Respiro
Όνομα οργανισμού
https://asociatiarespiro.ro
Χώρα
Ρουμανία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Η Asociatia Respiro προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε νέο να
επικεντρωθεί στο πάθος του και να επιτύχει έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής
χάρη στην ενεργητική μάθηση και πρακτικές λύσεις.
Βέλτιστη πρακτική: Ως έννοια, η πλατφόρμα είναι χρήσιμη και η παράδοση
είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα για τη νεολαία καθώς χρησιμοποιεί έναν
διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας μέσω βίντεο, εικόνων, .pdf υλικού και
πρακτικών ασκήσεων σε κάθε ενότητα.
Εργαλείο: Συγκεκριμένα, η Asociatia Respiro ανέπτυξε μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα που ονομάζεται Mastertin.ro. Η πλατφόρμα προσφέρει σε κάθε
νέο άτομο πρόσβαση σε ένα σύνολο ηλεκτρονικών ενοτήτων κατάρτισης σε
διάφορους τομείς, όπως η προσωπική ανάπτυξη (οικονομική ανάπτυξη,
επιχειρηματικότητα, ηγεσίες κ.λπ.), πνευματική ανάπτυξη (κρίσεις
ταυτότητας και εξαρτήσεις) και σχέσεις. Στο τέλος της κατάρτισης, οι νέοι
λαμβάνουν δίπλωμα.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Έχει 14 ηλεκτρονικές τάξεις, 848 διαδικτυακούς φοιτητές, 12362 επισκέπτες
Αντίκτυπος και αποτελέσματα
στην ιστοσελίδα και 13 καθηγητές.
Μια πλατφόρμα μάθησης που επιτρέπει στους νέους να μεγαλώνουν είτε σε
Αποτελέσματα
επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο, να επιτύχουν ένα στόχο και να
εξελιχθούν σε ένα πιο πειθαρχημένο, ανοιχτό μυαλό άτομο.
Άλλες συναφείς πληροφορίες Είναι δωρεάν πλατφόρμα
Πίνακας 7: Βέλτιστη πρακτική 5 – Εκπαιδευτική πλατφόρμα

Καινοτόμος

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 7: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 5

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Η πλατφόρμα στερείται καινοτομίας, καθώς δεν είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Ωστόσο,
είναι πλήρως τεκμηριωμένη και ενημερωμένη και είναι μια ανάγκη προσανατολισμένη προς την
στοχευόμενη ομάδα.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Βέλτιστη πρακτική 6
Πλατφόρμα κοινωνικών προκλήσεων
Asociatia Respiro
https://asociatiarespiro.ro
Ρουμανία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Η Asociatia Respiro προσφέρει την ευκαιρίασε κάθε νέο άτομο
να επικεντρωθεί στο πάθος του/της και να επιτύχει έναν ισορροπημένο
τρόπο ζωής χάρη στην ενεργή μάθηση κα τις πρακτικές λύσεις.
Βέλτιστη πρακτική: Η πλατφόρμα προσφέρει έναν πολύτιμο τρόπο
επικοινωνίας μεταξύ των νέων και εξειδικευμένου προσωπικού, ανώνυμα,
χρήσιμο για την αντιμετώπιση ενός από τα πιο σημαντικά θέματα αυτής της
ομάδας, όντας έτσι πολύ αποτελεσματική και φέρνοντας θετικά
αποτελέσματα δεδομένου του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε. Οι νέοι
είναι δείχνουν εμπιστοσύνη στο να την χρησιμοποιήσουν για να ψάξουν
απαντήσεις, να ζητήσουν συμβουλές ή απλά να μοιραστούν τις προσωπικές
τους εμπειρίες.

Εργαλείο: Ο στόχος της Asociatia Respiro είναι να δημιουργήσει ένα
παραγωγικό περιβάλλον για τους νέους και να τους βοηθήσει να
αντιμετωπίσουν τα τραύματα ή τις προκλήσεις της ζωής. Για το σκοπό αυτό
ξεκίνησε μια online πλατφόρμα παροχής συμβουλών που ονομάζεται
TeAjut.ro (που σημαίνει "Σας βοηθάω"). Η πλατφόρμα παρέχει συμβουλές
στους νέους σε διάφορους τομείς και τους προσφέρει τη δυνατότητα να
υποβάλλουν ερωτήσεις και να λάβουν υποστήριξη από επαγγελματίες
συμβούλους. Υπάρχουν διάφοροι τομείς παροχής συμβουλών:
επαγγελματικός προσανατολισμός, καταστάσεις κρίσης, οικογενειακά
ζητήματα, προ-συζυγική, ψυχολογική ή πνευματική συμβουλευτική.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Έχει 976 συμβουλευτικές υποθέσεις, 3503 Facebook likes και +200 νέους
Αντίκτυπος και αποτελέσματα χρήστες κάθε τρεις μήνες. Το 2015 ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση εκτός
διαδικτυακής σύνδεσης για τους υπάρχοντες χρήστες.
Αποτελέσματα
Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε ένα ασφαλές

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Άλλες συναφείς πληροφορίες

περιβάλλον, κάτι πολύ αναγκαίο στη Ρουμανία.
Είναι δωρεάν πλατφόρμα

Πίνακας 8: Βέλτιστη πρακτική 6 – Πλατφόρμα κοινωνικών προκλήσεων
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Αποτέλεσμα πίνακα:9

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 8: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 6

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μπορεί να αναπαραχθεί και να εφαρμοστεί σε
άλλους παρόμοιους οργανισμούς νεολαίας. Ωστόσο, δεν θεωρείται καινοτόμος.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 7
Στόχος
Πλατφόρμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
COGNITROM
Όνομα οργανισμού
www.ccponline.ro
Χώρα προέλευσης
Ρουμανία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Η COGNITROM είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης
που ενσωματώνει λύσεις πληροφορικής στην ψυχολογική έρευνα για την
παραγωγή νέων γνώσεων, προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών.
Βέλτιστη πρακτική: Λόγω του ότι τα δημόσια σχολεία είναι ανταγωνιστικά
στη Ρουμανία, τα γνήσια συμφέροντα του σπουδαστή συχνά δεν
λαμβάνονται υπόψη. Ταυτόχρονα, τα δημόσια σχολεία προσφέρουν
ελάχιστη ή καθόλου συμβουλευτική. Η COGNITRON αντιμετωπίζει αυτό το
ζήτημα προωθώντας την ανάπτυξη ενός νέου ατόμου.
Εργαλείο: Η COGNITROM ξεκίνησε μια εξειδικευμένη πλατφόρμα υπηρεσιών
σχολικού σχεδιασμού και σχεδιασμού καριέρας που απευθύνεται σε νέους
ηλικίας 13-18 ετών. Έφηβοι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν
να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να αλληλεπιδρούν. Στόχος είναι να
καθοδηγήσει τους νέους στην εκπαιδευτική τους πορεία και σταδιοδρομία,
σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα και στόχους.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Έχει 2114 αδειοδοτημένους ψυχολόγους, μαζί με 30.000 φοιτητές. Συνολικά,
Αντίκτυπος και αποτελέσματα
270 συμβουλευτικές ομάδες συμμετέχουν σε συνολικά 11 ερευνητικά έργα.
Μετά από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, ο φοιτητής και ο σύμβουλος
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μια προσαρμοσμένη εκπαιδευτική πορεία για
Αποτελέσματα
τον σπουδαστή. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στο
δημόσιο σύστημα της Ρουμανίας.
Οι νέοι πρέπει να πληρώσουν ένα μικρό τέλος για εγγραφή. Όλοι οι άλλοι
Άλλες συναφείς πληροφορίες
φορείς δεν πληρώνουν.
Πίνακας 9: Βέλτιστη πρακτική 7 - Πλατφόρμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Καινοτόμος
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Εικόνα 9: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 7

Αποτελέσματα πίνακα: 9 points
Αιτιολογία: Δεν έχει εκπληρώσει την απαίτηση για τα καινοτόμα κριτήρια αλλά είναι πλήρως
τεκμηριωμένη και προσφέρει μεγάλη αξία για την στοχευόμενη ομάδα.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 8
Στόχος
Εργαλείο οπτικής αναπαράστασης
AT4T
Όνομα οργανισμού
www.at4t.org
Χώρα
Ρουμανία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Το AT4T είναι μη κυβερνητική πολιτιστική ένωση που ιδρύθηκε
από ομάδα μαθητών και καθηγητών από διάφορα γυμνάσια της Τιμισοάρας.
Η οργάνωση προωθεί την τέχνη και τον πολιτισμό μεταξύ των νέων,
τροφοδοτώντας το δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα τους. Η ομαδική
εργασία ενθαρρύνεται, προσπαθώντας να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις
ικανότητες του κάθε ατόμου.
Βέλτιστη πρακτική: Το Canva είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργίας
περιεχομένου γραφικών. Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν
προκαθορισμένα σχέδια, φωτογραφίες, γραμματοσειρές ,κλπ. για τη
δημιουργία οπτικών υλικών που έχουν ισχυρή οπτική ταυτότητα.
Εργαλείο: Όντας μια εστιασμένη στην τέχνη οργάνωση χρησιμοποιεί Canva
για όλα τα οπτικά υλικά (π.χ. αφίσες, γραφικό περιεχόμενο για τις
δημοσιεύσεις στο Facebook, κλπ.).
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το Canva έχει 100 εκατομμύρια σχέδια που έχουν δημιουργηθεί, 10+
Αντίκτυπος και αποτελέσματα
εκατομμύρια χρήστες και 519,214 Facebook likes
Οι οργανώσεις νεολαίας -ιδιαίτερα στην αρχή- δεν μπορούν να αντέξουν ένα
τμήμα σχεδιασμού ή έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Το Canva είναι ένα
Αποτελέσματα
πολύτιμο εργαλείο που βοηθά στη δημιουργία μιας συνεκτικής και
ελκυστικής ηλεκτρονικής παρουσίας χωρίς το επιπλέον κόστος μιας
επαγγελματικής ομάδας.
Το βασικό εργαλείο είναι δωρεάν. Για επιπρόσθετα χαρακτηριστικά υπάρχει
Άλλες συναφείς πληροφορίες
η έκδοση με κάποιο κόστος.
Πίνακας 10: Βέλτιστη πρακτική 8 - Εργαλείο οπτικής αναπαράστασης

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 10: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 8

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Πρόκειται για ένα ήδη χρηματοδοτούμενο δημόσιο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει
μια μοναδική και δομημένη διάταξη και μια εύκολη στη χρήση διεπαφή (interface). Αποτελεί ένα
εξαιρετικό εργαλείο σχεδιασμού χρήσιμο σε μικρότερους οργανισμούς που δεν έχουν ομάδα
σχεδιασμού.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 9
Στόχος
Αλληλεπίδραση
Ungdomar
Όνομα οργανισμού
https://ungdomar.se
Χώρα
Σουηδία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή
Οργανισμός: Το Ungdomar είναι μια πρωτοβουλία που προσκαλεί τους
νέους στην εφηβεία για να συζητήσουν ανοιχτά και ελεύθερα διάφορα
θέματα γύρω από την υγεία. Το Ungdomar.se είναι ένας από τους
μεγαλύτερους ιστοτόπους της νεολαίας της Σουηδίας.
Βέλτιστη πρακτική: Η πρωτοβουλία επιθυμεί να δημιουργήσει ένα
ηλεκτρονικό ιστότοπο όπου οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν ανώνυμα τις
ερωτήσεις και τις σκέψεις τους σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά, για
παράδειγμα, με το σώμα, τη σεξουαλική ζωή, τους φίλους, τους γονείς, την
εκπαίδευση και την εργασία. Τα θέματα των συζητήσεων προέρχονται από
ένα πλήθος και γι’αυτό βασίζονται στις ερωτήσεις των μελών.
Εργαλείο: Η πλατφόρμα ενσωματώνει βίντεο από το YouTube που εξηγούν
με σαφήνεια τις διαφορετικές προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν και
να βιώσουν κατά την εφηβεία, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο εκφοβισμός,
κλπ. Η πλατφόρμα δίνει επίσης τη δυνατότητα στους νέους να
χρησιμοποιούν μια διαδραστική λίστα επαφών που αποτελείται από προφίλ
ειδικών όπως σεξολόγους και σε συμβούλους σε θέματα διαβίωσης, η οποία
μπορεί να φιλτραριστεί σύμφωνα με το θέμα (π.χ.«Σχέση»,«Εμφάνιση»,
κ.λπ.). Ένα άλλο δημοφιλές στοιχείο στο Ungdomar είναι το Φόρουμ. Τα μέλη
κάνουν καθημερινά δημοσιεύσεις στο Φόρουμ. Οι έφηβοι ρωτούν ανώνυμα
προσωπικές ερωτήσεις στην κοινότητα του Ungdomar, αναζητώντας
συμβουλές από άλλους εφήβους.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Από το 2000 η πλατφόρμα έχει περίπου 80.000 μοναδικούς επισκέπτες την
Αντίκτυπος και αποτελέσματα εβδομάδα, πάνω από 55.000 ερωτήσεις που απαντώνται στο αρχείο τους και
ένα Φόρουμ με 10 εκατομμύρια δημοσιεύσεις.
Το Ungdomar παρέχει στους νέους ένα κανάλι υποστήριξης κατά τη διάρκεια
Αποτελέσματα
της εφηβείας τους, βοηθώντας τους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Άλλες συναφείς πληροφορίες

μοιραστούν τις ιστορίες τους ανώνυμα.
Είναι δωρεάν πλατφόρμα

Πίνακας 11: Βέλτιστη πρακτική 9 - Αλληλεπίδραση
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Εικόνα 11: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 9

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Πρόκειται για μια εσωτερική πρωτοβουλία που μπορεί να αναπαραχθεί και να
εφαρμοστεί σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις νεολαίας. Δεν είναι μια πρωτότυπη ιδέα, αλλά έχει
μεγάλη αξία καθώς παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη νεολαία και διευκολύνει την
επικοινωνία.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη πρακτική 10
Στόχος
Ηλεκτρονική συμμετοχή
Jagvillhabostad.nu
Όνομα οργανισμού
http://jagvillhabostad.nu/
Χώρα
Σουηδία
Τομείς
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κατηγορία/Τύπος
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Περιγραφή βέλτιστης
Οργανισμός: Το Jagvillhabostad.nu αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα
πρακτικής
στη Σουηδία: στέγαση. Συνολικά υπάρχουν 400.000 νέοι ενήλικες στη
Σουηδία που δεν έχουν δικό τους σπίτι. Οι μισοί από αυτούς ζουν σε
ασταθείς συνθήκες, όπως σε ενοικίαση από δεύτερο χέρι.
Βέλτιστη πρακτική: Το Jagvillhabostad.nu προσκαλεί τους νέους να
διεκδικήσουν το δικαίωμά τους για στέγαση με το όραμα να επηρεάσει τους
τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής. Οι εκστρατείες κατά της έλλειψης στέγης
διαδίδονται μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή του
Facebook, του Twitter και του Instagram.
Εργαλείο: Για την καμπάνια τους το 2017, χρησιμοποίησαν μια πλατφόρμα
που ονομάζεται Thunderclap και επιτρέπει στον υποστηρικτή της καμπάνιας
να "υποστηρίξει" το σκοπό μοιραζόμενος μια ανάρτηση ως ένα μοναδικό
μήνυμα στο προσωπικό του Facebook, Twitter ή Tumblr σε προ- επιλεγμένη
ημερομηνία και ώρα.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων ΙΙ (φοιτητές κολλεγίων / πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι / νέοι επαγγελματίες / άτομα που αναζητούν εργασία)
Κύρια ομάδα νέων που
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
αφορά
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Η Εκστρατεία του jagvillhabostad.nu το 2017 έφθασε σε περισσότερους από
Αντίκτυπος και αποτελέσματα 20.000 ανθρώπους. Με πάνω από 4.000 likes στο Facebook και συχνές
αναρτήσεις, ο οργανισμός νεολαίας έχει μια ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο.
Το Jagvillhabostad.nu τελικά γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στους πολίτες
(νέους) και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής όχι μόνο
Αποτελέσματα
προσφέροντας πληροφόρηση αλλά και επιτρέποντας στους νέους να
συμμετέχουν, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να διεκδικούν το
δικαίωμά τους για στέγαση.
Άλλες συναφείς πληροφορίες Είναι δωρεάν για να γίνει κάποιος μέλος
Πίνακας 12: Βέλτιστη πρακτική 10 – Ηλεκτρονική συμμετοχή

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 12: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 10

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Η βέλτιστη πρακτική κατέλαβε υψηλή θέση στον πίνακα, λόγω της καινοτόμου ιδέας
πίσω από αυτήν και της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει ο οργανισμός νέων,
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο για τη δημιουργία αλλαγής στο τοπίο χάραξης πολιτικής.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Βέλτιστη Πρακτική 11
Προσωπική εξέλιξη
Unga Aktiesparare
https://www.ungaaktiesparare.se/
Σουηδία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές Προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή Χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: To Unga Aktiesparare ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με
πληροφορίες που αφορούν στην εξοικονόμηση αποθεμάτων μέσω podcasts,
εκπαιδευτικών προγράμματων,περιοδικών, κλπ. Η σελίδα Facebook του
οργανισμού έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 11,500 likes, γεγονός που
επιβεβαιώνει το υψηλό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι νέοι για το εν λόγω
θέμα.
Βέλτιστη Πρακτική: Τον Ιούλιο του 2016, ο οργανισμός νεολαίας ξεκίνησε το
#PrataPengar (TalkMoney) podcast, το οποίο διήρκεσε μέχρι τον Δεκέμβρη
του 2017, μετρώντας περισσότερα από 90 επεισόδια στο αρχείο του. Το
ζωντανό podcast, του οποίου ηγήθηκαν ο κ. Andersson και ο κ. Scholtzé
πραγματεύτηκε πληθώρα ζητημάτων συμπεριλαμβανομένων του
χρηματιστηρίου, της σύνταξης, κλπ. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής
εκπομπής, οι εκφωνητές δέχονταν απευθείας tweets από τους ακροατές που
χρησιμοποιούσαν το hashtag #PrataPengar, εκφράζοντας τις απόψεις τους
και θέτοντας ερωτήματα. Τα podcast δημοσιεύτηκαν αργότερα μέσω iTunes,
Acast και Soundcloud.
Εργαλείο: Podcast – Τα podcast είναι μια σειρά επεισοδίων, ηχογραφημένων
ή βιντεοσκοπημένων αρχείων, τα οποία ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει και
να παρακολουθήσει. Δεδομένου ότι προσφέρεται η επιλογή εγγραφής στην
υπηρεσία, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αυτόματα τα νεότερα
επεισόδια μέσω διαδικτυακής κοινοπραξίας στον υπολογιστή, στο κινητό του
μέσω εφαρμογής, ή σε φορητή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
iTunes, Acast και Soundcloud χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη βέλτιστη
πρακτική για αυτό το σκοπό. Το Twitter επίσης χρησιμοποιήθηκε για
αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους ακροατές και του podcast leaders σε
πραγματικό χρόνο.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές Κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Το Unga Aktiesparare χρησιμοποιώντας podcast παρήγαγε περισσότερα από
90 επεισόδια σε διάστημα μεγαλύτερο του1,5 χρόνου. Το
hashtag#PrataPengar περιέχει χιλιάδες tweets που αποδεικνύουν την ενεργό
συμμετοχή των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το Unga Aktiesparare μέσω των podcast και των εκπαιδευτικών ευκαιριών
διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο, εντός του οποίου προσφέρεται στους
νέους η δυνατότητα να ενισχύσουν το βαθμό υπευθυνότητας τους και να
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ορθή διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιών τους, αποφεύγοντας την παθητική
κατανάλωση.
Η συνδρομή καθίσταται διαθέσιμη για άτομα ηλικιών 0-28 ετών. Η ετήσια
συνδρομή, για παράδειγμα, κοστίζει 275Kr για κατοίκους της Σουηδίας που
είναι μεταξύ 15-28 ετών.
Πίνακας 13: Βέλτιστη Πρακτική 11 – Προσωπική Εξέλιξη

Καινοτόμος

6

7

8

9

10

Επαναλήψιμη

5

6

7

8

9

Βασική

4

5

6

7

8

Βιώσιμη

3

4

5

6

7

Χρήζει
συμβατότητας

2

3

4

5

6

Αποτέλεσμα
Πίνακα: 10

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 13: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 11

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην παραγκωνισμένη συνήθως πτυχή της
παραδοσιακής εκπαίδευσης; παρέχει πλήρως τεκμηριωμένα δεδομένα.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Βέλτιστη Πρακτική 12
Ενσωμάτωση
Grön Ungdom
http://gronungdom.se/
Σουηδία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές Προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή Χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το Grön Ungdom έχει μια απλή αλλά και ισχυρή διαδικτυακή
παρουσία που βασίζεται στην αφήγηση ιστοριών. Ο στόχος καθαυτός παρέχει
την απαραίτητη βαρύτητα στη δράση: αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των νέων
της Σουηδίας προκειμένου να λάβουν ενεργό δράση απέναντι σε παγκόσμια
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο φεμινισμός η μετανάστευση, κλπ. Ο εν
λόγω οργανισμός νεολαίας είναι ο μοναδικός στη Σουηδία που εκπροσωπεί
ασυνόδευτους νέους ανθρώπους που καταφτάνουν στη Σουηδία από
εμπόλεμες περιοχές με καταπιεστικά καθεστώτα σε αναζήτηση ενός
ευνοϊκότερου τόπου διαβίωσης, προσφέροντας, τουτέστιν, τη δυνατότητα
ένταξης κι ενσωμάτωσης.
Βέλτιστη Πρακτική: Ο οργανισμός νεολαίας κατορθώνει να προσωποποιήσει
τα αιτήματά του, δημοσιεύοντας βίντεο στο YouTube, στα οποία
πρωταγωνιστούν τα μέλη του, που αφηγούνται τις ιστορίες τους και
αγωνίζονται για ένα πιο ευοίωνο μέλλον. Τα εμπνευσμένα βίντεο
δημοσιεύονται έπειτα στη Facebook σελίδα του Grön Ungdom, στους
λογαριασμούς του Twitter και Instagram. Η παρούσα αυξημένη ζήτηση που
παρουσιάζουν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανά τον κόσμο
καθιστά ισχυρή την επιλογή του βίντεο ως μέσου εξιστόρησης, καθώς
συνάδει με τις επικρατούσες συμπεριφορές και τις τρέχουσες τάσεις. Είναι
αποδεδειγμένο ότι η εικόνα σε κίνηση δεσμεύει αποτελεσματικότερα το
θεατή και για μεγαλύτερη διάρκεια από τη στατική.
Εργαλείο: Το YouTube είναι μια ιστοσελίδα δημοσίευσης βίντεο, που
προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν δωρεάν τον
λογαριασμό τους, έχοντας την επιλογή να αναρτήσουν απεριόριστα βίντεο
διάρκειας έως και 15 λεπτών.
 Ομάδα Νέων Ι (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Youth Group II (Φοιτητές Κολεγίων/Πανεπιστημίου και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Τα βίντεο που αναρτήθηκαν από τους οργανισμούς νεολαίας στο κανάλι του
YouTube κατόρθωσαν να αποκτήσουν 23K θεάσεις. Ο Twitter λογαριασμός
έχει περισσότερους από 7000 ακόλουθους.
Ο εν λόγω οργανισμός νεολαίας είναι μοναδικός στο είδος του στη Σουηδία;
μια χώρα που αντιμετωπίζει ζητήματα ενσωμάτωσης μείζονος σημασίας ως
απότοκο της αυξημένης εισροής προσφύγων. Το Grön Ungdomin αποτελεί
έναν παραδειγματικό ηγέτη που στηρίζει την ενδυνάμωση ασυνόδευτων
νέων προσφύγων, υποβοηθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση. Τα
αποτελέσματα του έργου είναι άμεσα συνυφασμένα με ενέργειες ένταξης κι
ευαισθητοποίησης .
Η συνδρομή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται μέσω ενός απλού SMS
μηνύματος.

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Πίνακας 14: Βέλτιστη Πρακτική 12 – Ενσωμάτωση
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Εικόνα 14: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 12

Αποτελέσματα βάσει πίνακα: 10 points
Αιτιολογία: Παρόλο που τα εργαλεία που επιστρατεύεται είναι ευρέως γνωστά, η μέθοδος δια της
οποίας χρησιμοποιούνται, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό απέναντι στα εν λόγω
ζητήματα, αιτιολογεί την άριστη βαθμολογία του 10, καθώς εκμεταλλεύεται το αποτελεσματικότερο
μέσον της σύγχρονης εποχής: την αφήγηση ιστοριών.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 13
Διαδικτυακή συμμετοχή
Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (UFStockholm) – The Stockholm
Association of International Affairs
https://www.ufstockholm.com
Σουηδία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το UFStockholm διευρύνει το ενδιαφέρον κι ενισχύει την
κατανόηση των νέων σχετικά με τα διεθνή ζητήματα. Ο οργανισμός το
κατορθώνει μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων (που περιλαμβάνουν από
εκπαιδευτικές επισκέψεις έως σεμινάρια και προβολές ταινιών).
Βέλτιστη Πρακτική: Προκειμένου να προσεγγίσει, το UFStockholm βασίζεται
σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εργαλείο: Το Facebook είναι το βασικό διαδικτυακό μέσον αλληλεπίδρασης.
Η δημόσια σελίδα του Facebook ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με
επερχόμενα δρώμενα (συναντήσεις, διαλέξεις, κλπ.) και ενημερώνει, επίσης,
αναφορικά με πεπερασμένα δρώμενα. Στοχευμένες διαφημίσεις
διευκολύνουν την άμεση απεύθυνση σε περισσότερα άτομα. Η σελίδα
προσφέρει την επιλογή άμεσης αλληλεπίδρασης με τα μέλη (μέσω ιδιωτικών
μηνυμάτων). Οι “κλειστές” ομάδες του Facebook χρησιμοποιούνται με σκοπό
τη διεκπεραίωση διεθνών συζητήσεων μέσω του πίνακα και κοινοποιώντας
εσωτερικά αρχεία/πολιτικές. Οι ιδιωτικές ομάδες αποτελούν ένα
αποτελεσματικό μέσον διάδοσης: διανέμονται ερωτηματολόγια που
αφορούν πληθώρα ζητημάτων, προσφέρονται επίσης πληροφορίες σχετικά
με θέσεις εργασίας/πρακτικής. H ομαδική συνομιλία του Facebook από την
άλλη χρησιμοποιείται από ευρύτερες επιτροπές με σκοπό την κοινοποίηση
πληροφοριών και την ανάλυση συγκεκριμένων ζητημάτων. Η ιστοσελίδα δεν
επικαιροποιείται εξίσου ενεργά και απευθύνεται, προς το παρόν, σε άτομα
που δε διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (η νέα ιστοσελίδα
βρίσκεται υπό διαμόρφωση).
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές Κολεγίου/Πανεπιστημίου και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το UFStockholm οργανώνει έως και 5 δρώμενα ανά μήνα συγκεντρώνοντας
έως και 300 συμμετέχοντες τη φορά. Καθένα εκ των δρώμενων

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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πραγματεύεται καίρια ζητήματα, τα οποία τίθενται ως βάση για συζήτηση ή
ανασκόπηση, επηρεάζοντας άμεσα την κοινωνία και τον χώρο των Διεθνών
σχέσεων που αποτελεί το συνεκτικό δεσμό ανάμεσα στη Σουηδία με τον
υπόλοιπο κόσμο.
Στα μέλη του οργανισμού νεολαίας προσφέρεται η δυνατότητα επίσκεψης σε
διεθνείς πρεσβείες, ενημέρωσης σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις και
γνωριμίας με πολιτικούς. Η άμεση αλληλεπίδραση με τον κόσμο των διεθνών
σχέσεων διαβεβαιώνει την συμπερίληψη της νεολαίας στις πολιτικές
διαδικασίες.
Η εγγραφή στην υπηρεσία κοστίζει 60 SEK ανά έτος. Η εγγραφή εξασφαλίζει
ελεύθερη είσοδο σε δρώμενα.

Αποτελέσματα

Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Πίνακας 15: Βέλτιστη Πρακτική 13 – Διαδικτυακή συμμετοχή
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Πίνακα:9

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης
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Εικόνα 15: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 13

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην αρκετά παραδοσιακή πρακτική συγκέντρωσης
νέων και διαμορφωτών πολιτικής.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα
Αποτελέσματα (για τη
νεολαία)
Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Βέλτιστη Πρακτική 14
Προσβασιμότητα
Aktiv Ungdom
https://www.aktivungdom.se/
Σουηδία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Από το 1976, Aktiv Ungdom απασχολεί μέσω δραστηριοτήτων
τους νέους κατά το ελεύθερο χρόνο τους. Περίπου 500 εγχώριοι οργανισμοί
νεολαίας βρίσκονται σε συνεργασία με τον Aktiv Ungdom. Αυτό συνεπάγεται
ότι αυτοί οι 500 οργανισμοί προσφέρουν ποικιλία δραστηριοτήτων σε νέους
ανθρώπους. Οι δραστηριότητες ποικίλουν από θέατρο σε χορό, κολύμβηση,
τσίρκο, πολεμικές τέχνες κλπ.
Βέλτιστη Πρακτική: Η ιδέα παραμένει σταθερή: αφορά τη διάδοση αυτών
των δραστηριοτήτων σε όλη την έκταση της Σουηδίας προκειμένου να είναι
ευκόλως προσβάσιμη στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.
Εργαλείο: Η ιστοσελίδα του Aktiv Ungdom περιλαμβάνει μια “μηχανή
αναζήτησης” στην αρχική σελίδα, που καθιστά εύκολη τη διαδικασία εύρεσης
δραστηριοτήτων, καθώς επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να
πραγματοποιήσουν στοχευμένη αναζήτηση αναλόγως με τον τόπο κατοικίας
και το είδος δραστηριότητας στο οποίο επιθυμούν να επιδοθούν.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Youth Group II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νεαροί επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
200.000 μέλη είναι εγγεγραμμένα στο Aktiv Ungdom, το οποίο
αντιπροσωπεύει περίπου 500 οργανισμούς νεολαίας.
Ο εν λόγω οργανισμός κατορθώνει μέσω μιας εύχρηστης πλατφόρμας να
καταστήσει τους οργανισμούς νεολαίας ανισχνεύσιμους και προσβάσιμους.
Η ιστοσελίδα προσφέρει επίσης το κίνητρο συγκρότησης οργανισμού
νεολαίας σε νέους, δεδομένου ότι αριθμούν περισσότερα των 5 ατόμων, και
κυμαίνονται ηλικιακά μεταξύ 6-25 ετών.
Πίνακας 16: Βέλτιστη Πρακτική 14 – Προσβασιμότητα

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 16: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 14

Αποτελέσματα Πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Η πλατφόρμα απέδειξε την αξία της μέσω των ξεκάθαρων αποτελεσμάτων της. Είναι
δημιουργική και καινοτόμα, μια ενημερωμένη πλατφόρμα που δημιουργεί ένα ενεργό περιβάλλον
που οι νέοι μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν και σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Βέλτιστη Πρακτική 15
Δέσμευση /Παιχνιδοποίηση (Gamification) / Καινοτομία
SCOUTERNA
https://www.scoutview.se/en
Σουηδία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Αυτός ο δημοφιλής οργανισμός προσκόπων επιθυμεί να
αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για τους νέους και να τους εφοδιάσει με τις
κατάλληλες ικανότητες για τη μετέπειτα ζωή τους, μέσω των προσκοπικών
δραστηριοτήτων.
Βέλτιστη Πρακτική: Σε συνεργασία με τη σουηδική Google,ο οργανισμός
προώθησε το “Scout View”, μια ιστοσελίδα που υπάγεται στους “Google
χάρτες” και προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους να χαρτογραφήσουν τις
κατασκηνώσεις τους, τις πεζοπορίες και τα μονοπάτια.
Εργαλείο: Η πλατφόρμα του Scout View περιλαμβάνει πληθώρα διαδρομών
που έχουν χαρτογραφηθεί από νεαρούς προσκόπους, οι οποίοι
χρησιμοποιούν τις κάμερες 360 μοιρών της Google και το “Street View
Trekker”. Με την είσοδό του στην ιστοσελίδα του Scout View, ο επισκέπτης
δύναται να παρακολουθήσει και να βιώσει εμμέσως την εμπειρία της
πεζοπορίας στη φύση μέσω του “Street View” και του Χάρτη.
 Ομάδα νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίου και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Μέχρι και σήμερα, 9 ξεχωριστές προσκοπικές ομάδες έχουν διαμορφώσει 12
πεζοπορίες . Αυτή η ενέργεια συνεισφέρει στην αποκάλυψη της σουηδικής
φύσης, καθιστώντας την προσβάσιμη προς όλους όσοι επιθυμούν να την
εξερευνήσουν.
Οι νέοι άνθρωποι ασκούνται στην καταγραφή των αγαπημένων τους
τοποθεσιών και μονοπατιών, δασών, ποταμών, βουνών κλπ. Επίσης,
εκπαιδεύονται από ομάδα της Google σχετικά με τη χρήση της κάμερας και
του εξοπλισμού.
Η ιστοσελίδα του SCOUTERNA προσφέρει ξεκάθαρη ενημέρωση με διαφάνεια
αναφορικά με τις πολιτικές της οργάνωσης και της δραστηριότητες που
αξίζουν προσοχής.

Πίνακας 17: Βέλτιστη Πρακτική 15 – Δέσμευση/ Παιχνιδοποίηση (Gamification) / Καινοτομία

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 17: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 15

Αποτελέσματα Πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Αυτή η πρακτική οφείλει την υψηλή βαθμολογία της στην καινοτομία και αποτελεί ένα
εύστοχο παράδειγμα εργαλείου και βέλτιστης πρακτικής που ενδείκνυται ως προς την ευκολία
πρόσβασης, χρήσης και αντιγραφής.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Βέλτιστη Πρακτική 16
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες διαδικτυακής εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://eclass.uoa.gr
Ελλάδα
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα πανειστήμιο δημόσιο που
εδράζεται στην περιοχή του Ζωγράφου, προάστιο της Αθήνας, Ελλάδα.
Βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία από την ίδρυσή του το 1837 και αποτελεί ένα
από τα παλαιότερα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους
και το πρώτο σύγχρονο πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα
είναι ένα εκ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων εισαγωγής με εξετάσεις στην
Ευρώπη, με περισσότερους από 104,000 (2014) εγγεγραμμένους φοιτητές.
Το 2012 έλαβε τη θέση 501–550 ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του
κόσμου, σύμφωνα με την Παγκόσμια QS κατάταξη πανεπιστημίων, καθώς και
σύμφωνα με την αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Κατάταξης των Πανεπιστημίων
του Κόσμου (ARWU).
Βέλτιστη Πρακτική: To Πανεπιστήμιο των Αθηνών προσφέρει πρόσβαση σε
πληροφορίες διαδικτυακής εκπαίδευσης.
Εργαλείο: η η-Τάξη είναι μια διαδικτυακή πανεπιστημιακή πλατφόρμα στην
οποία προσφέρεται η δυνατότητα ενεργούς αλληλεπίδρασης μεταξύ
καθηγητών και φοιτητών. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής
διαδικτυακών μηνυμάτων, μέσω των οποίων οι φοιτητές επικοινωνούν με
τους καθηγητές.
Επιπροσθέτως, οι καθηγητές παρέχουν διαδικτυακές σημειώσεις από τις
παρουσιάσεις τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προκειμένου να
βοηθήσουν τους εργαζόμενους φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να
παρευρεθούν στις διαλέξεις, ή γενικότερα προσφέροντας αρωγή στους
φοιτητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις σημειώσεις τους.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα“ανακοινώσεων” στο οποίο οι
καθηγητές προσθέτουν πληροφορίες αναφορικά με επερχόμενα σεμινάρια,
παρουσιάσεις βιβλίων και θέσεις εργασίας στον κλάδο μαθητείας των
φοιτητών.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές Κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εύκολη κι αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε φοιτητές και καθηγητές.
Επιπλέον, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους φοιτητές να
ενημερώνονται σχετικά με τις σπουδές τους ακόμα κι αν δεν έχουν τη
δυνατότητα να παρευρεθούν στα μαθήματα. Τέλος, προσφέρει πληροφορίες
σχετικές με επιπρόσθετες δραστηριότητες και δρώμενα που βρίσκονται σε
άμεση συνάφεια με το ακαδημαϊκό αντικείμενο του φοιτητή.
Προσφέρει στους φοιτητές πρόσβαση σε πληροφορίες που συνδέονται με τις
πανεπιστημιακές σπουδές και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους
καθηγητές.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει “ομαδικές συνομιλίες” που δεσμεύουν όλους
τους χρήστες που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μάθημα/καθηγητή.
Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα άμεσης/ιδιωτικής συνομιλίας με
καθηγητές. Είναι δωρεάν.

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Πίνακας 18: Βέλτιστη Πρακτική 16 – Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες διαδικτυακής εκπαίδευσης
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Εικόνα 18: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 16

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι ένα επαναλήψιμο εργαλείο χρήσιμο για άλλες παρόμοιες οργανώσεις νέων. Δεν
είναι καινοτόμο εργαλείο.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Βέλτιστη Πρακτική 17
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες διαδικτυακής εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.lib.uoa.gr/
Ελλάδα
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα πανειστήμιο δημόσιο που
εδράζεται στην περιοχή του Ζωγράφου, προάστιο της Αθήνας, Ελλάδα.
Βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία από την ίδρυσή του το 1837 και αποτελεί ένα
από τα παλαιότερα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους
και το πρώτο σύγχρονο πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα
είναι ένα εκ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων εισαγωγής με εξετάσεις στην
Ευρώπη, με περισσότερους από 104,000 (2014) εγγεγραμμένους φοιτητές.
Το 2012 έλαβε τη θέση 501–550 ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του
κόσμου, σύμφωνα με την Παγκόσμια QS κατάταξη πανεπιστημίων , καθώς
και σύμφωνα με την αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Κατάταξης των Πανεπιστημίων
του Κόσμου (ARWU).
Βέλτιστη Πρακτική: Το πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει πρόσβαση σε
πληροφορίες διαδικτυακής εκπαίδευσης
Εργαλείο: Διαδικτυακός κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης(OPAC) - Ο OPAC
είναι μια σύγχρονη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη που διαχειρίζεται τη γνώση.
Ο OPAC δεν επιτρέπει απλά τη πρόσβαση σε βιβλία και συλλογές περιοδικών,
αλλά επίσης συλλέγει, διαχειρίζεται και προωθεί τη γνώση. Η τεχνολογική
επανάσταση κατέστησε απαραίτητη τη διεύρυνση των λειτουργιών των
βιβλιοθηκών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να επιδείξουν τις
τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της έρευνας εντός των πανεπιστημιακών
κλάδων. Επιπρόσθετα, λόγω της τεχνολογικής προόδου, πολλές υπηρεσίες
έχουν εξελιχθεί ως επακόλουθο πληθώρα πηγών ακαδημαϊκής γνώσης να
προσφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο OPAC επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν τις ακαδημαϊκές εργασίες
τους(προκειμένου να εγκριθούν) ώστε να συνεισφέρουν στη βιβλιοθήκη. Το
ιστορικό αρχείο, από μόνο του, περιλαμβάνει περισσότερες από 2
εκατομμύρια σελίδες από αρχεία που χρονολογούνται από το 1838 στο 1980.
Η γνώση προσφέρεται διαδικτυακά, προσφέροντας στον χρήστη αναλυτικές
οδηγίες για κάθε διαθέσιμη βάση δεδομένων.
 Ομάδα νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι /νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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 Όλα
 Άλλο
Σύγχρονη βιβλιοθήκη που διευκολύνει την εύκολη κι αποτελεσματική
πρόσβαση σε βιβλία, επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκά περιοδικά.
Ερευνητές, καθηγητές και φοιτητές αποκτούν άμεση πρόσβαση σε
πληροφορίες ακαδημαϊκού περιεχομένου που προσφέρονται για έρευνα και
μελέτη.
Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει μια μηχανή αναζήτησης; πληκτρολογώντας μια
“λέξη-κλειδί” ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναζητήσει οιοδήποτε
ακαδημαϊκό θέμα ενδιαφέροντος.

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Πίνακας 19: Βέλτιστη Πρακτική 17 – Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες διαδικτυακής εκπαίδευσης
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Πίνακα: 10

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 19: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 17

Αποτελέσματα Πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Πληρεί της προϋποθέσεις ενός καινοτόμου εργαλείου γιατί ενσωματώνει μεθόδους
συλλογής δεδομένων και διαχείρισης επιστημονικού υλικού. Μοναδικό περιορισμό αποτελεί το
γεγονός ότι προορίζεται αποκλειστικά για το ελληνόφωνο κοινό.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη Πρακτική 18
Πρόσβαση σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές
πληροφορίες
Web Gallery of Art
https://www.wga.hu/
Παγκόσμιο
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές Προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Είναι ένα εικονικό μουσείου που προορίζεται βασικώς για
καθηγητές και φοιτητές. Το Web Gallery of Art είναι ένα εικονικό μουσείο και
μια αναζητήσιμη βάση δεδομένων αναφορικά με της Ευρωπαϊκές Καλές
Τέχνες από τον 8ο έως και το 19ο αιώνα. Τέθηκε σε λειτουργία το 1996 ως
μια τοπική ιστοσελίδα της αναγεννησιακής τέχνης, που παρήχθη στις ιταλικές
πόλεις-κράτη του 14ου αι. κι εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη τον 15ο και
16ο αιώνα. Σκοπός ήταν η παρουσίαση της Ανγεννησιακής τέχνης με τον πιο
κατανοητό τρόπο, εν συνεχεία η συλλογή επεκτάθηκε στις Μεσαιωνικές ρίζες
της περιόδου καθώς και στην εξέλιξή της, το μπαρόκ, τον μανιερισμό και το
ροκοκό. Με αφορμή τη θερμή ανταπόκριση των επισκεπτών διαμορφώθηκε
και ένας τομέας που περιλαμβάνει διακοσμητικές τέχνες κι αρχιτεκτονική και
η οπτική της συλλογής επεκτάθηκε στην προ- Ρομαντική τέχνη και
αρχιτεκτονική του 8ου – 10ου αι. Συμπεριλήφθηκε και η τέχνης του 19ου αι.,
ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω διεύρυνση της οπτικής στον
20ο αιώνα και τη σύγχρονη τέχνη.
Βέλτιστη Πρακτική: Η συλλογή έχει χαρακτηριστικά εικονικού μουσείου. Η
εμπειρία των επισκεπτών ενισχύεται μέσω καθοδηγούμενων παρουσιάσεων
που συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση της καλλιτεχνικής και ιστορικής
συνάφειας μεταξύ των έργων τέχνης και των διάφορων καλλιτεχνών, υπό τη
συνοδεία μουσικής της περιόδου και δωρεάν υπηρεσία καρτ-ποστάλ.
Παράλληλα, η συλλογή εξυπηρετεί την ανάγκη του επισκέπτη για λήψη
επιπρόσθετων πληροφοριών όπως: τέχνη, καλλιτέχνης και ιστορία, τα οποία
προσφέρονται συνοδευόμενα από εικόνες.
Εργαλείο: Παρόλο που δεν είναι παραδοσιακό, η συλλογή αποτελεί μια
αναζητησιμη βάση δεδομένων ενισχυμένη με ευρετήριο που παρέχει άρθρα
σχετικά με καλλιτεχνικούς όρους, σχετικά ιστορικά γεγονότα,
προσωπικότητες, πόλεις, μουσεία και εκκλησίες.
Το Web Gallery of Art αποσκοπεί να αποτελέσει ένα δωρεάν μουσείο τέχνης
με ιδιαίτερη απεύθυνση σε μαθητές/φοιτητές και καθηγητές.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές Κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα σε αναζήτηση εργασίας)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το Web Gallery of Art αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν δωρεάν χώρο
ενημέρωσης για την τέχνη με απεύθυνση βασικώς σε φοιτητές/μαθητές και
καθηγητές.
Το Web Gallery of Art προσφέρει μια συλλογή εικονικών αναπαραστάσεων,
που περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα από αλληλένδετες εικονικές και
κειμενικές πληροφορίες, που δύναται να χρησιμοποιηθούν πολυτρόπως.
Το Web Gallery of Art αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία που δε συνδέεται
με μουσεία ή καλλιτεχνικά ιδρύματα, ούτε στηρίζεται οικονομικά από κάποιο
κράτος ή χορηγούς. Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν αυθεντικές
πηγές και λαμβάνουν συμβουλές από επαγγελματίες, προκειμένου να
εξασφαλίσουν την ποιότητα και την αυθεντικότητα του περιεχομένου.

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα (για τη
νεολαία)
Αποτελέσματα (για τη
νεολαία)

Άλλες συναφείς
πληροφορίες

Πίνακας 20: Βέλτιστη Πρακτική 18 – Πρόσβαση σε εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές πληροφορίες
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Εικόνα 20: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 18

Αποτελέσματα Πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Η ιδέα ενός εικονικού μουσείου που θα αποτελεί βάση δεδομένων είναι μια
δημιουργική και καινοτόμος ιδέα, που εύκολα μπορεί να αντιγραφεί και να εφαρμοστεί σε
διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. Συλλέγει δεδομένα από πληθώρα χωρών και είναι
προσβάσιμο στο αγγλόφωνο και στους ομιλητές της ουγγρικής γλώσσας.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 19
Πρόσβαση σε Γνώση: Ακαδημαϊκή Αλληλεπίδραση
Bodossakis Foundation /Δημόσιο ίδρυμα που αποσκοπεί στη διάχυση
ακαδημαϊκής γνώσης στο ευρύ κοινό
http://www.blod.gr/default.aspx
Ελλάδα
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές Προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που
αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό. Οι
δράσεις του ιδρύματος αποσκοπούν στην επίτευξη των εξής τεσσάρων
στόχων:
- προώθηση εκπαίδευσης; βελτίωση υγείας; προστασία περιβάλλοντος;
την ενδυνάμωση της κοινωνίας.
Βέλτιστη Πρακτική: Το ίδρυμα Μποδοσάκη είναι μια μη κερδοσκοπική,
κοινωνική προσφορά που αποσκοπεί στη διάδοση ακαδημαϊκής γνώσης και
την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου εντός της Ελλάδος
εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες της σύγχρονης τεχνολογίας. Η ιστοσελίδα
blod.gr αποτελεί παράρτημα του κεντρικού στόχου του ιδρύματος που
σχετίζεται με την προώθηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Tool: Το Blod.gr συλλέγει, βιντεοσκοπεί και προβάλλει επιλεγμένες διαλέξεις
που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των τεχνολογικών κι ανθρωπιστικών
σπουδών σε συνεργασία με καθηγητές πανεπιστημίων και λόγιους.
 Ομάδα νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα νέων II (Φοιτητές Κολεγίων/πανεπιστημίων κι απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το BLOD δπροσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες, και σε νέους ανθρώπους,
να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το ευρύτερο
φάσμα των επιστημονικών κι ανθρωπιστικών σπουδών, προβάλλοντας
διαδικτυακές διαλέξεις από καθηγητές και διανοούμενους.
Η γνώση καθίσταται προσβάσιμη, άμεση και χωρίς κόστος.

Πίνακας 21: Βέλτιστη Πρακτική 19 – Πρόσβαση σε Γνώση: Ακαδημαϊκή Αλληλεπίδραση

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 21: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 19

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι μια εσωτερική πρωτοβουλία που μπορεί να επαναληφθεί και να εφαρμοστεί σε
παρόμοιους οργανισμούς νεολαίας. Παρότι δεν είναι πρωτοπόρα, η αξία της παραμένει
αδιαμφισβήτητη.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 20
Ενσωμάτωση Νέων/Εσωτερική Επικοινωνία /Εσωτερικός Οργανισμός/
Πρόσβαση νέων σε εκπαιδευτικές πληροφορίες
Forum Filosofikis
www.filosofiki.eu/index.php?sid=695c0796d5f77cb8a6068fe47627d348
Ελλάδα
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το Forum Filosofikis είναι μια διαδικτυακή σελίδα που
οργανώνεται και χρησιμοποιείται από φοιτητές του πανεπιστημίου.
Η διαδικτυακή πανεπιστημιακή πλατφόρμα στηρίζεται εθελοντικά από
φοιτητές που επιθυμούν να ανταλλάξουν γνώσεις και γενικότερας
πληροφορίες αναφορικά με τις σπουδές τους.
Βέλτιστη Πρακτική: Ενσωμάτωση νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία / Εσωτερική
Οργάνωση/ Πρόσβαση νέων σε εκπαιδευτικές πληροφορίες. Το forum
περιλαμβάνει πληθώρα τομέων που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας
στους σπουδαστές του πανεπιστημίου με ποικίλους τρόπους, όπως για
παράδειγμα μέσω της κοινής χρήσης σημειώσεων, ανταλλαγή απόψεων,
ανάρτηση παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων (καθώς και τις απαντήσεις των
προαναφερθέντων θεμάτων) κι αναρτώντας πανεπιστημιακέ ανακοινώσεις,
ανά τομέα.
Εργαλεία: Διαδικτυακή φοιτητική ιστοσελίδα. Το forum υποδιαιρείται
προκειμένου να συμπεριλάβει τα τμήματα που υπάγονται στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), και συγκεκριμένα στο κτίριο
της Φιλοσοφικής Σχολής . Η Φιλοσοφική Σχολή περιλαμβάνει τμήματα
ανθρωπιστικών και καλλιτεχνικών επιστημών, όπως η Φιλολογία, Ιστορία κι
Αρχαιολογία, Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική/Ιταλική/Ισπανική Λογοτεχνία,
Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Θεατρικές Σπουδές, Μουσικές Σπουδές κλπ.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές Κολεγίου/Πανεπιστημίου και απασχολούμενοι
νέοι /νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Νέοι άνθρωποι, και συγκεκριμένα φοιτητές πανεπιστημίου, μπορούν να
αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις σπουδές τους.
Επιπρόσθετα, το Φόρουμ της Φιλοσοφικής προσφέρει μια ενεργή
πλατφόρμα στην οποία φοιτητές ανταλλάσσουν απόψεις στο αντικείμενο
ειδίκευσής τους, προωθώντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Τo Φόρουμ Φιλοσοφικής αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους
φοιτητές του πανεπιστημίου που θέλουν να αποκτήσουν στοχευμένες
πληροφορίες αναφορικά με τις σπουδές τους, από πληροφορίες εστιασμένες
σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο/καθηγητή έως πανεπιστημιακές
δραστηριότητες γενικότερα .

Αποτελέσματα

Πίνακας 22: Βέλτιστη Πρακτική 20 – Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία/ Εσωτερική Οργάνωση
Πρόσβαση νέων σε εκπαιδευτικές πληροφορίες

Καινοτόμος
Επαναλήψιμη

5

6

7

8

9

Βασική

4

5

6

7

8

Βιώσιμη

3

4

5

6

7

Χρήζει
συμβατότητας

2

3

4

5

6

Αποτελέσματα
Πίνακα:9

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Ολοκληρωμένη

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 22: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 20

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι μια εσωτερική πρωτοβουλία που μπορεί να επαναληφθεί και να εφαρμοστεί σε
άλλους παρόμοιους οργανισμούς νεολαίας. Ωστόσο, δεν είναι μια καινοτόμα ιδέα.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 21
Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία / Εσωτερική Οργάνωση/
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες σχετικές με εκπαίδευση και πολιτικές
Model United Nations (MUN)- chapter of the St. Catherine’s British School of
Athens, Greece
http://www.stcatherines.gr/
Ελλάδα
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή Χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, γνωστό και ως UN ή MUN, είναι
μια εκπαιδευτική προσομοίωση ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα κατά την
οποία οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της διπλωματίας, των
διεθνών σχέσεων και των Ηνωμένων Εθνών.
Βέλτιστη Πρακτική: Διεθνής Οργανισμός Νεολαίας. Το κύριο μέσον κοινής
χρήσης πληροφοριών αποτελεί η σελίδα του Facebook. Πραγματοποιούνται
από μαθητές συχνές αναρτήσεις με σκοπό την ανταλλαγή βασικών
πληροφοριών σχετικά με επερχόμενα MUN συνέδρια αλλά και σχετικά με
πληροφορίες αναφορικά με συμπεράσματα των ΗΕ, παραδείγματα
περιπτώσεων, κλπ. Για την ανάρτηση των παρουσιάσεων χρησιμοποιείται το
HAIKU.
Εργαλείο: Το HAIKU είναι μια πλατφόρμα ανοιχτών πηγών που
χρησιμοποιείται από το σχολείο αποσκοπώντας στην επικοινωνία μεταξύ
καθηγητών και μαθητών, αλλά και με σκοπό την ανάθεση εργασιών, μελέτης
κλπ. Η ομάδα χρησιμοποιεί την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου καθώς
αναρτούν ανακοινώσεις σχετικά με επερχόμενες συγκεντρώσεις στο
ημερολόγιο που περιλαμβάνει δρώμενα; ωστόσο ο οργανισμός νεολαίας
χρησιμοποιεί την ιδιωτική ομάδα Facebook.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το ουσιαστικό υπόβαθρο των μαθητών σε ΤΠ λειτουργεί ως προτέρημα στη
διατήρηση της επικοινωνίας, οι οποίοι εξαντλούν τις διαδικτυακές πηγές με
σκοπό την ανεύρεση πληροφοριών. Η διαχείριση του Facebook λογαριασμού
τίθεται στην αρμοδιότητα του συμβουλίου της ομάδας MUN (που
απαρτίζεται από νέους ηλικίας μεταξύ 16-18 ετών) που επωμίζεται την
ευθύνη άμεσης ενημέρωσης.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Η επικοινωνία αποτελεί έναν παράγοντα μείζονος σημασίας, καθώς οι νέοι
συμμετέχουν σε εγχώριες και παγκόσμιες συνεδριάσεις, ενώ παράλληλα
λειτουργεί συμπληρωματικά στις σπουδές των μαθητών κατά τον διαθέσιμο
χρόνο τους. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική προσέγγιση είναι αναγκαία για
τη βελτίωση της θέσης του MUN συγκριτικά με άλλα παρόμοια ιδρύματα σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά η κύρια και βασικότερη συνέπεια του
οργανισμού (δεδομένου του νεαρού της ηλικίας των μαθητών) είναι η
απόκτηση η γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα και πολιτικές της
διεθνούς διπλωματίας.

Αποτελέσματα

Πίνακας 23: Βέλτιστη Πρακτική 21 – Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία /Εσωτερική Οργάνωση/
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες εκπαίδευσης και πολιτικής

Καινοτόμος
Επαναλήψιμη

5

6

7

8

9

Βασική

4

5

6

7

8

Βιώσιμη

3

4

5

6

7

Χρήζει
συμβατότητας

2

3

4

5

6

Αποτελέσματα
Πίνακα:9

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 23: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 21

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Δεν είναι ένα καινοτόμο εργαλείο και ακολουθεί πολιτική περιορισμένης πρόσβασης
(πχ.. παρέχεται πρόσβαση μόνο σε ορισμένους μαθητές). Είναι ένα επαναλήψιμο εργαλείο που
ενδείκνυται για παρόμοιους οργανισμούς νεολαίας.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 22
Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία /Εσωτερική Οργάνωση/
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες αθλητισμού/ Παιχνιδοποίηση (gamification)
Ομάδα Τρίαθλου Surrey
https://activity.ussu.co.uk/triathlon
Ηνωμένο Βασίλειο
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Ομάδα Τρίαθλου Surrey . Υπό την επίβλεψη της Ένωσης
Φοιτητών του πανεπιστημίου Surrey, η εν λόγω αθλητική ομάδα
διαχειρίζεται τις δραστηριότητες και τους αγώνες της συμμετοχής των 30 τριαθλητών.
Βέλτιστη Πρακτική: Οργανισμός νεολαίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό.
Αυτός ο οργανισμό νεολαίας έχει διαμορφώσει μια ισχυρή κοινότητα μέσω
του λογαριασμού Facebook με πληθώρα καθημερινών ενημερώσεων που
σχετίζονται με προπονήσεις , τοποθεσίες καθώς και ενημερωτικά άρθρα που
αποσκοπούν στην βελτίωση της αποδοτικότητας.
Εργαλείο: Το τεχνολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται με σκοπό την
ενίσχυση της αγωνιστικότητας και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων – αλλά και
με τον επιπρόσθετο σκοπό της δικτύωσης - τόσο σε τοπικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο είναι το Strava. Strava ονομάζεται τόσο ο ιστότοπος όσο και
η κινητή εφαρμογή που χρησιμοποιείται με σκοπο την ενημέρωση σχετικά με
αθλητικές δραστηριότητες μέσω δορυφορικής πλοηγήσεως. Το μότο είναι
"Το μέσον κοινωνικής δικτύωσης των αθλητών". Χρησιμοποιούν επίσης την
παιχνιδοποίηση (gamification) ως μέθοδο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος.
Ονομάζεται Surrey Moves. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει μια
πλατφόρμα μεσω της HiMOTIV. Οι συμμετέχοντες συγχρονίζουν τις
συσκευές και τις εφαρμογές τους, για παράδειγμα με iPhone, iWatch, Strava,
Garmin κ.λπ. προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους και
να συγκεντρώσουν σημεία. συγχρονίζουν Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω
ποικίλων εργαλείων, iPhone, iWatch, Strava, κλπ.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθώς λειτουργεί
συμπληρωματικά ως προς τις σπουδές των φοιτητών ενώ παράλληλα

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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ενισχύει τη θέση του πανεπιστημίου Surrey σχετικά με αντίστοιχους
πανεπιστημιακούς και κοινωνικούς οργανισμούς.
Η πλατφόρμα STRAVA δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να: συμμετέχει σε
μια κοινότητα; να ελέγχει και να αναλύει; να μοιράζεται και να δικτυώνεται;
να εξερευνά και να αγωνίζεται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το
Surrey Moves (Incentive programme) εντείνει το ενδιαφέρον των μελών της
κοινότητα προσφέροντας ως βραβείο τις υπηρεσίες τοπικών επιχειρήσεων
(πχ. Δωρεάν καφέ από τα Starbucks) σε περίπτωση που θα συμμετάσχουν σε
ένα καθορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων, εντός ορισμένου χρονικού
πλαισίου.

Αποτελέσματα

Πίνακας 24: Βέλτιστη Πρακτική 22 – Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία /Εσωτερική Οργάνωση/
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες σχετικές με αθλητισμό/Συμμετοχικότητα

Καινοτόμος

6

7

8

9

10

Επαναλήψιμη

5

6

7

8

9

Βασική

4

5

6

7

8

Βιώσιμη

3

4

5

6

7

Χρήζει
Συμβατότητας

2

3

4

5

6

Αποτελέσματα
Πίνακα: 10

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 24: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 22

Αποτελέσματα Πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι ένα καλά οργανωμένο και δομημένο περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιεί εμπορικά
τεχνικά εργαλεία που παρέχουν ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον διαχείρισης.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Βέλτιστη Πρακτική 23
Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία / Εσωτερικός Οργανισμός/
Πρόσβαση νέων σε αθλητικές πληροφορίες
Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ- G.A.C. Holargos
https://www.gas-holargos.gr/
Ελλάδα
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργάνωση: Γ.Α.Σ. Χολαργού – Αθλητικός Οργανισμός Νέων. Ο Γ.Α.Σ.
Χολαργού είναι ένα δημοτικό αθλητικό κέντρο που λειτουργεί υπό την
επίβλεψη της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας. Η εν λόγω αθλητική ομάδα
διαχειρίζεται τη συμμετοχή σε δραστηριότητες/αγώνες περισσότερων από
350 νέων αθλητών. Συγκεκριμένα: Ηλικίες 12 – 17 (155 αθλητές), 18 – 23 (30
αθλητές), > 24 (30 αθλητές).
Βέλτιστη Πρακτική: Ο εν λόγω οργανισμός νέων έχει διαμορφώσει μια
ισχυρή κοινότητα μέσω της ομάδας Facebook, η οποία ανανεώνεται
συστηματικά κατά τη διάρκεια της ημέρας σχετικά με ανακοινώσεις που
αφορούν προπονήσεις, τοποθεσίες αλλά και προσφέροντας άρθρα
αναφορικά με την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης.
Εργαλείο: Τεχνολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της
αγωνιστικότητας και την ενημέρωση σχετικά με επερχόμενες
δραστηριότητες, που εξυπηρετεί και σκοπούς δικτύωσης, τόσο σε τοπικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο είναι το Garmin Connect. Το Garmin Connect είναι ένα
διαδικτυακό εργαλείο άσκησης ,το οποίο αποθηκεύει, αναλύει και καθιστά
φανερές τις δραστηριότητες των αθλητών . Ένα επιπρόσθετο εργαλείο που
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την επισήμανση των δραστηριοτήτων
είναι το Relive. Tο Relive αποτελεί μια δωρεάν εφαρμογή που μετατρέπει το
τρέξιμο και την ποδηλατοδρομία σε 3D βίντεο δωρεάν. Οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα κοινοποίησης των καλύτερων στιγμών, της φυσικής ομορφιάς
και τις περιπέτειές τους με έναν καθ' όλα νέο τρόπο! Έχουν την ευκαιρία
ανακάλυψης των ομορφότερων διαδρομών και μονοπατιών, να ελέγξουν τις
επιδόσεις τους και να απαθανατίσουν τις εμπειρίες μέω φωτογραφιών . Το
Relive λειτουργεί Strava, Garmin Connect και Polar Flow.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Η επικοινωνία αποτελεί είναι ένας παράγοντας μείζονος σημασίας που
λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις σπουδές των μαθητών, είναι επίσης
σημαντική για τη βελτίωση της Θέσης της Αθλητικής ομάδας ανάμεσα σε
παρόμοιες οργανώσεις νέων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο .
Μέσω της χρήσης του Garmin Connect έρχονται σε επαφή με εκατομμύρια
χρήστες που επιδίδονται σε τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση και ορειβασία
και στηρίζει παράλληλα τους αθλητικούς στόχους.

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Πίνακας 25: Βέλτιστη Πρακτική 23 – Ενσωμάτωση Νέων/ Εσωτερική Επικοινωνία / Εσωτερική Οργάνωση/
Πρόσβαση νέων σε πληροφορίες για αθλητικές δραστηριότητες

Καινοτόμος
Επαναλήψιμη
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Βιώσιμη
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Χρήζει
συμβατότητας
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6

Αποτελέσματα
Πίνακα:9

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 25: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 23

Αποτελέσματα Πίνακας: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι ένα καλά οργανωμένο και δομημένο περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιεί εμπορικά
τεχνικά εργαλεία που παρέχουν ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον διαχείρισης.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 24
Πύλη Πληροφοριών
Δήμος του Πόρτο
http://www.cm-porto.pt/
Πορτογαλία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές Προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργάνωση: Ο Δήμος του Πόρτο είναι ο φορέας που διαχειρίζεται την πόλη
του Πόρτο και είναι υποστηρικτής της Cidade das Profissões.
Βέλτιστη Πρακτική: Η Cidade das Profissões αποτελεί μια πρωτοβουλία του
Δήμου του Πόρτο που αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης σε
πληροφορίες, προσφέροντας μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και την
εργασία που σκοπεύει να συνδυάσει τους δύο κόσμους και να προάγει την
επιχειρηματικότητα.
Εργαλείο: Η ιστοσελίδα του Cidade das Profissões που διαμορφώθηκε από
την εν λόγω πρωτοβουλία, προσφέρει πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο που
σχετίζονται με: εργασία (κωδικοί και ονόματα, νομοθεσία, κλπ.), εκπαίδευση,
πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Η ιστοσελίδα του Cidade das Profissões χρησιμοποιείται από πληθώρα
ανθρώπων (παρόλο που δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια στατιστική
σχετικά με το ζήτημα). Η ιστοσελίδα του Facebook έχει περίπου 76 χιλιάδες
ακόλουθους.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποκτούν πολύτιμη πληροφόρηση στα διαθέσιμα
θέματα, επομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να προβούν στις δράσεις που
χρειάζονται.

Άλλες συναφείς
πληροφορίες
Πίνακας 26: Βέλτιστη Πρακτική 24 – Πύλη Πληροφοριών

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Καινοτόμος
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Αποτελέσματα
Πίνακα:9

Ωφέλιμη

Προσβάσιμη

Πλήρης

Ώριμη

Πολύτιμη

Εικόνα 26: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 24

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 Βαθμοί
Αιτιολογία: Δεν είναι καινοτόμα, αλλά είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 25
Επικοινωνία
Universidade do Porto (Πανεπιστήμιο του Πόρτο)
www.uporto.pt
Πορτογαλία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Ιδρύθηκε το 1911, το Πανεπιστήμιο του Πόρτο (U.Porto)
αποτελεί ένα ίδρυμα ορόσημο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής
έρευνας στην Πορτογαλία. Βρίσκεται, επίσης, ανάμεσα στα κορυφαία 200
πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με τεκμηριωμένα διεθνή συστήματα
κατάταξης.
Βέλτιστη Πρακτική: ΗLinkedIn ομάδα του Πανεπιστημίου του Πόρτο,
προσβάσιμη από τους απόφοιτους τους Πανεπιστημίου του Πόρτο, τους
φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές και τους λοιπούς εργαζομένους στο πλαίσιο
του Πανεπιστημίου/παλαιότερο εργατικό προσωπικό βρίσκεται υπό τη
διαχείριση των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Πόρτο/Τμήματα
Επικοινωνίας. Επίσης, αποσκοπεί να καταστεί μια πλατφόρμα μέσω της
οποίας οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά με το Πανεπιστήμιο και διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα,
προωθεί τη δικτύωση των αποφοίτων ανά τον κόσμο, έχει μια εκπτωτική
κάρτα και εκδίδει ένα περιοδικό.
Εργαλείο: Οι ομάδες LinkedIn αποτελεί τον χώρο στον οποίο οι εργαζόμενοι
σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο/ή με κοινά ενδιαφέροντα
δύνανται να κοινοποιούν περιεχόμενο, να αναζητούν απαντήσεις και να
κοινοποιούν ή να αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να
πραγματοποιούν επαγγελματικές γνωριμίες, και να καθιερώνουν τη θέση
τους ως επαγγελματίες.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα σε αναζήτηση εργασίας)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Η κοινότητα περιλαμβάνει περισσότερους από 7.000 απόφοιτους του
Πανεπιστημίου του Πόρτο (U.Porto)
Η δυνατότητα διατήρησης επαφής με συμφοιτητές και γνωριμίας με νέους
επαγγελματίες με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
Πίνακας 27: Βέλτιστη Πρακτική 25 – Ομάδα LinkedIn

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Καινοτόμος
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Εικόνα 27: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 25

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Παρότι προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας, δεν είναι καινοτόμος.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα-στόχος νέων

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 26
Πύλη Πληροφοριών
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (Εθνική Γραμματεία
Νεολαίας και Αθλητισμού)
Πορτογαλία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Η Εθνική Γραμματεία Νεολαίας και Αθλητισμού(SEJD) αποτελεί
το φορέα που έχει επωμιστεί την ευθύνη της πολιτική στον χώρο του
αθλητισμού και της νεολαίας της Πορτογαλικής Κυβέρνησης.
Συγκροτήθηκε το 1975, με την ονομασία Εθνική Γραμματεία Αθλητισμού και
Νεολαίας, αποτελώντας παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας και
Επιστημονικής Έρευνας. Αργότερα, εξαρτήθηκε από την προεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Σήμερα, η Εθνική Γραμματεία Νεολαίας και Αθλητισμού είναι τμήμα του
Υπουργείου Παιδείας.
Βέλτιστη Πρακτική: Χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ, η Secretaria de Estado
da Juventude e do Desporto αποσκοπεί στην ενημέρωση των νέων σχετικά με
ουσιώδη ζητήματα όπως: πολιτική αγωγή, πολιτισμός, εκπαίδευση και
πρακτική, αθλητισμός, στέγαση, εργασία, ακτιβισμός, τεχνολογία, υγεία, κλπ.
Εργαλεία: Το Portal da Juventude είναι μια ιστοσελίδα που διαμορφώθηκε
από τη Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto και δημοσιεύει
σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τα προαναφερθέντα ζητήματα
(πολιτισμός, υγεία, κλπ.). Πέραν των πληροφοριών που περιλαμβάνει,
προσφέρει επίσης συνδέσμους που παραπέμπουν σε πληθώρα
προγραμμάτων, που υποβοηθούν τους χρήστες στις καθημερινές
δραστηριότητες.
Για να καθίσταται πιο προσβάσιμη στη νεολαία έχουν διαμορφωθεί και
λογαριασμοί Facebook, Twitter, Flickr και Youtube.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και
απασχολούμενοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Η σελίδα χρησιμοποιείται από πληθώρα ανθρώπων (χωρίς, ωστόσο, να
στηρίζεται η θέση αυτή από κάποια στατιστική ). Οι λογαριασμοί των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν περίπου 28χιλιάδες ακόλουθους .
Η χρήση της εν λόγω πύλης, που συγκεντρώνει πληροφορίες αναφορικά με

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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πληθώρα ζητημάτων, συνεισφέρει στην ενημέρωση των νέων και στην
προώθηση της συμμετοχικότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Πίνακας 28: Βέλτιστη Πρακτική 26 – Πύλη Πληροφοριών
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Εικόνα 28: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 26

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: δεν είναι καινοτόμος,αλλά είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη Πρακτική 27
Πρόσβαση νέων στην εργασία
Portugal Entrepreneurship Education Platform (PEEP)
http://peep.pt/
Πορτογαλία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Η PEEP είναι μια ΜΚΟ που στηρίζει την τεκμηριωμένη χάραξη
πολιτικής που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την
οικονομική ανάπτυξη.
Βέλτιστη Πρακτική: Στόχος είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός μέσω του
πολιτικού πειραματισμού κι αξιολόγησης.
Εργαλείο: Ιστοσελίδα που κοινοποιεί τα αποτελέσματα πολλών έργων που
έχουν εφαρμοστεί με στόχο τον μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης
(επιχειρηματική εκπαίδευση, καινοτομία, πολιτικές λύσεις για το NEETs),
Οικονομική Ανάπτυξη (διοίκηση, βιωσιμότητα & πράσινη οικονομία, εργασία
σε ζητήματα νεολαίας), Κοινωνική Ενσωμάτωση (ισότητα φύλων,
πρόσφυγες/μετανάστες, φυλετική ενσωμάτωση) και τη δημιουργία
ικανοτήτων σε ΜΚΟ, ιδιωτικές εταιρίες, και στο δημόσιο τομέα.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα σε αναζήτηση εργασίας)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Τα αποτελέσματα των 12 έργων που τέθηκαν σε εφαρμογή, σε συνεργασία
με 61 διαφορετικούς εταίρους άλλαξαν τη ζωή περισσότερων από 36000
ατόμων.
Η εν λόγω ιστοσελίδα προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε 4 τομείς:
εκπαιδευτικό μετασχηματισμό; οικονομική ανάπτυξη; κοινωνική
ενσωμάτωση και ενίσχυση ικανοτήτων των ΜΚΟ.

Πίνακας 29: Βέλτιστη Πρακτική 27 -Πρόσβαση νέων σε εργασία

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 29: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 27

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Η πλατφόρμα απέδειξε την αξία της σε ό,τι αφορά τα σαφή αποτελέσματα. Είναι μια
επικαιροποιημένη πλατφόρμα που προσφέρει θαυμάσιο περιεχόμενο.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη Πρακτική 28
Προσωπική ανάπτυξη
Fundação da Juventude και άλλες Ευρωπαϊκές οντότητες
http://www.fjuventude.pt/pt/default.aspx
Πανευρωπαϊκό
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές Προκλήσεις
 Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργάνωση: Το Fundação da Juventude (Ίδρυμα Νεολαίας) είναι ένα ιδιωτικό
ίδρυμα δημόσιου ενδιαφέροντος, μη κερδοσκοπικό, που εστιάζει στην
προώθηση της ενσωμάτωσης των νέων σε μια ενεργό και επαγγελματική
ζωή. Απασχολείται κατά βάση με θέματα όπως: Επαγγελματική Κατάρτιση;
Εργασία και Επιχειρηματικότητα; Ιθαγένεια και Εθελοντισμός;
Δημιουργικότητα και Καινοτομία; Επιστήμη και τεχνολογία.
Βέλτιστη πρακτική: Το Erasmus+ project STEER (“Υποστηρίζοντας τη
Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Εργασία της νεολαίας σε Κίνδυνο”), που
αποσκοπεί στην ενίσχυση “της πρόσβασης, συμμετοχής και επίδοσης των
μειονεκτούντων μαθητών και τη διευκόλυνση των μεταβάσεων: ανάμεσα στα
διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και προετοιμασίας; από την
εκπαίδευση/προετοιμασία στον εργασιακό κόσμο”.
Εργαλείο: Ως τμήμα του έργου διαμορφώθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα
εκπαίδευσης του STEER που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
προγράμμα για όσους εργάζονται σε θέματα νεολαίας σε μετάβαση
σχεδιάζοντας για NEETs και άνεργους νέους.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο Γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα σε αναζήτηση εργασίας)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το Fundação da Juventude έχει περισσότερους από 20 χιλιάδες ακόλουθους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδα του έργου έχει σχεδόν 100
ακόλουθους.
Με τη χρήση του προγράμματος διαδικτυακής εκπαίδευσης, όσοι εργάζονται
σε θέματα νεολαίας αποκτούν τα κατάλληλα εργαλεία που τους δίνουν τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από το πλαίσιο της
μαθητείας στον κόσμο της εργασίας και της νεολαίας που αναζητά την
καθοδήγηση.
Πίνακας 30: Βέλτιστη Πρακτική 28 – Προσωπική ανάπτυξη

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 30: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 28

Αποτελέσματα πίνακα: 10 βαθμοί
Αιτιολογία: Πληρεί τις προϋποθέσεις ενός καινοτόμου εργαλείου, καθώς προσφέρει μια νέα
προσέγγιση σε μια σχετικά παραδοσιακή πρακτική που αφορά το μεταβατικό στάδια από τη
μαθητεία στην εργασία. Έχει καλή διάταξη που εύκολα θα μπορούσε να αντιγραφεί.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Βέλτιστη Πρακτική 29
Πρόσβαση στην πληροφορία
UNIAREA
https://uniarea.com/
Πορτογαλία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργανισμός: Η UNIAREA αποτελεί το μέσον αναφοράς στο οποίο θα
μεταβαίνουν τόσο οι μελλοντικοί, όσο και οι παροντικοί, μαθητές της
ανώτερης εκπαίδευσης. Με σχεδιασμό και ύφος που θα φαντάζει οικείο
στους νέους, αλλά χωρίς να χάνει σε ισχύ, η UNIAREA προσφέρει σχετικό
περιεχόμενο και απαραίτητες πληροφορίες, καθιστώντας κατανοητές στους
νέους τις πιθανότητες εξέλιξής τους κατά το μέλλον, καθώς και όλα όσα αυτή
συνεπάγεται.
Βέλτιστη πρακτική / Εργαλείο: Η UNIAREA είναι μια ιστοσελίδα,
διαμορφωμένη από έναν ομώνυμο πορτογαλικό οργανισμό που προσφέρει
σχετικό περιεχόμενο και βασικές πληροφορίες, νέα και άρθρα, επεξηγώντας
στους νέους τις πιθανότητες μελλοντικής εξέλιξης και όλα όσα αυτή
συνεπάγεται ( όπως για παράδειγμα όλα τα πιθανά μαθήματα και τα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ένα
βραβευμένο φόρουμ που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα
σε χρήστες.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα σε αναζήτηση εργασίας)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Το φόρουμ της UNIAREA έχει περισσότερους από 40 χιλιάδες
εγγεγραμμένους νέους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν
περισσότερους από 76 χιλιάδες ακόλουθους.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, το φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, οι μαθητές δεν έχουν απλά πρόσβαση σε επικαιροποιημένες
πληροφορίες σχετιζόμενες με την εκπαίδευση σε εθνικό αλλά και τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με συμφοιτητές. Αυτό επιτρέπει τους φοιτητές
να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις με γνώμονα την προσωπική και την
επαγγελματική αυτοπραγμάτωση.

Πίνακας 31: Βέλτιστη Πρακτική 29 – Πρόσβαση στην πληροφορία

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 31: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 29

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Είναι μια εσωτερική πρωτοβουλία που δύναται να αντιγραφεί και να εφαρμοστεί σε
παρόμοιους οργανισμούς νεότητας. Δεν είναι μια καινοτόμος ιδέα, αλλά καθίσταται σημαντική
καθώς προσφέρει ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας εντός του εκπαιδευτικού τομέα.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

81

Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Βέλτιστη Πρακτική 30
Πρόσβαση νέων σε εργασία
Empreende Já
https://eja.juventude.gov.pt/#/
Πορτογαλία
 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργάνωση: Το Emprende Já είναι ένα εθνικό έργο που επιδιώκει την
υποστήριξη των Άνεργων Νέων της Κρίσης (NEET’s) στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους μέσω εκπαίδευσης (βελτιώνοντας το επαγγελματικό προφίλ
τους) και δημιουργώντας θέσεις εργασίας από/για την εν λόγω ομάδα
στόχευσης με σκοπό τη δημιουργία εταιριών ή φορείς κοινωνικής
οικονομίας.
Βέλτιστη Πρακτική: Ως τμήμα του έργου, διαμορφώθηκε μια πλατφόρμα που
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο
πρόγραμμα, καθώς επίσης και βιντεοσκοπημένες ή γραπτές μαρτυρίες των
χρηστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Εργαλείο: Η ιστοσελίδα είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα. Προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί η συμπλήρωση μια αίτησης μέσω της
ιστοσελίδας. Έπειτα από την εγγραφή, απαραίτητη είναι η μεταφόρτωση
ορισμένων αρχείων στην ιστοσελίδα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πιστοποίηση από την IPDJ ομάδα και τέλος η αίτηση μπορεί να υποβληθεί
οποιαδήποτε στιγμή για να αξιολογηθεί από την ίδια επιλεγμένη ομάδα.
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο
Οι δύο ενέργειες του εν λόγω προγράμματος είχαν 1430 NEETS
εγγεγραμμένους και 1000 αιτήσεις.
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα στόχευσης να αποκτήσει
πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να συγκροτήσουν
εταιρία ή να αποκτήσουν εργασία.

Πίνακας 32: Βέλτιστη Πρακτική 30 – Πρόσβαση νέων σε εργασία

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Εικόνα 32: Πίνακας βέλτιστης πρακτικής 30

Αποτελέσματα Πίνακα: 9 βαθμοί
Αιτιολογία: Η πλατφόρμα απέδειξε την αξία της μέσω της αποτελεσματικότητάς της. Είναι ένα
χρηματοδοτημένο και ανοιχτό εργαλείο που έχει προσαρμοστεί στις σύγχρονες επιχειρηματικές
προσεγγίσεις, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό περιβάλλον για νέους ενήλικες και εκκολαπτόμενους
νεοφυείς επιχειρηματίες.

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

83

6. Συμπέρασμα
Η παρούσα αναφορά δεν παρουσιάζει απλά λεπτομερώς τις 30 βέλτιστες πρακτικές για την
διαδικτυακή ενασχόληση σε ζητήματα νεολαίας ανά την Ευρώπη, αλλά φανερώνει και την ευρύτητα
των ηλεκτρονικών εργαλείων, που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τους νέους και
υποβοηθούν την οργάνωση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Η ψηφιακή μεταμόρφωση
είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία με άμεσες επιδράσεις σε όλες τις λειτουργικές και
επικοινωνιακές δομές των οργανισμών. Αυτοί που επιτυγχάνουν – ξεχωρίζουν χάρη στην ορθή
χρήση των διαθέσιμων εργαλείων, και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για τους υπόλοιπους
οργανισμούς. Ο στόχος της εν λόγω μελέτης είναι ο εντοπισμός και η παρουσίαση ορισμένων εκ των
επιτυχημένων ηλεκτρονικών μεταμορφώσεων, που μπορούν να επαναληφθούν ούτως ώστε να
εφαρμοστούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Τα ηλεκτρονικά εργαλεία δεν προωθούν μονάχα τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες
(πχ. Σχετικά με δραστηριότητες), αλλά συμβάλλουν και στη διαμόρφωση κοινωνικών δικτύων για
τους οργανισμούς (πχ. Εύρεση νέων συνεργατών, προσέλκυση και ενεργός συμμετοχή εθελοντών).
Τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποβοηθούν την ταχύτερη διάδοση
πληροφοριών, που προωθούνται σε ένα ευρύτερο και διαφοροποιημένο ακροατήριο. Πιο
εξειδικευμένα εργαλεία προσφέρουν νέες μεθόδους ελέγχου και υπολογισμού των ανθρώπων που
λαμβάνουν ή διαβάζουν τις πληροφορίες.
Οι 30 βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν στην εν λόγω μελέτη έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά,
τα οποία τις κατέστησαν κατάλληλες για την παρούσα αναφορά:


μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων



προσφέρουν εναλλακτικές προσεγγίσει στη μόρφωση και την εκπαίδευση



προωθούν τη συνεργασία



προσφέρουν δημιουργικές και καινοτόμους προσεγγίσεις



υποβοηθούν την απόκτηση καλύτερων ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων ή/και πιστοποιήσεων και
προσφέρουν ευκαιρίες για μελλοντική εξέλιξη



προσφέρουν δεξιότητες απαραίτητες στη διαδικασία εύρεσης και εξασφάλισης μιας εργασίας



παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλές και επαγγελματικό προσανατολισμό.
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7. Συμμετέχοντες εταίροι
To ICT4YOUTHWORK διεξάγεται από μια πολυτομεακή, συμπληρωματική συνεργασία που
απαρτίζεται από τέσσερα ιδρύματα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών: Σουηδία, Ελλάδα, Πορτογαλία,
Ρουμανία. Της συνεργασίας ηγείται το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (SU) μέσω του eGovlab
(Τμήμα Επιστημών Πληροφορικής και Συστημάτων (DSV)) έχοντας αναλάβει τον συντονισμό των
εταίρων: Government To You (Gov2u), Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria
Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. (SPI) και ZURY Association. Οι εν λόγω εταίροι συμμετείχαν
στην έρευνα περιπτωσιολογικής μελέτης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της ηλεκτρονικής
εργασίας σε θέματα νεολαίας.
eGovlab at Stockholm University (Department of Computer and Systems Sciences DSV): Το 1966
ιδρύθηκε το Τμήμα Επιστημών Πληροφορικής και Συστημάτων (DSV) του Πανεπιστημίου της
Στοκχόλμης είναι το παλαιότερο και ένα από τα μεγαλύτερα ΤΠΕ τμήματα της Σουηδίας. Το eGovLab
που λειτουργεί στο πλαίσιο του DSV ιδρύθηκε το 2011 με απώτερο σκοπό τη μελέτη του δεσμού
μεταξύ πολιτών και κράτους. Έχοντας τη βάση της στην Kista Science City, το eGovlab αποτελεί τον
καταλύτη μεταξύ της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα και της εφαρμοσμένης έρευνας μέσω του
DSV και του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης. Η βασική αποστολή του eGovlab είναι η έρευνα, η
διαμόρφωση τεχνολογιών και μεθοδολογιών καθώς και οι συνέπειές τους στη διακυβέρνηση. Τα
έργα που εφαρμόζονται από το eGovlab περιλαμβάνουν έρευνα που κυμαίνεται από τη
διαμόρφωση συστημάτων για τη στήριξη αποφάσεων, την απεικόνιση των επιχειρημάτων, τα
γεωπεριβαλλοντικά συστήματα πληροφοριών, τη σημασιολογία και την ενσωμάτωση των κινητών
στη διαχείριση αλλαγών, καθώς και τα σχέδια που στοχεύουν στην οικοδόμηση του μέλλοντος της
διακυβέρνησης.
Η GOVERNMENT TO YOU (GOV2U) είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε
αρχικά στις 23 Μαρτίου 2005 στην Αθήνα με την αποστολή ανάπτυξης ηλεκτρονικών συνεργατικών
πλατφορμών με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας συμμετοχής των πολιτών σε διαφανείς και
ανοιχτές μορφές διακυβέρνησης. Η GOV2U, δεδομένης της διεθνούς αναγνώρισής της ως
πρωτοπόρο οργανισμό στον τομέα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και της διεθνούς επέκτασης των
σχεδίων της, αποσκοπεί στην ενίσχυση και την προβολή και τη δημιουργία αντίκτυπου σε επίπεδο
ΕΕ. Επιπλέον, η GOV2U συνέβαλε στη μεταβολή του νομικού της καθεστώτος και καταχωρήθηκε ως
(INPA) στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο στις 28 Ιανουαρίου 2010. Το κεντρικό γραφείο της GOV2U στην
Ελλάδα έχει καταχωρηθεί ως τοπικό γραφείο του INPA.
Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή και ο αντίκτυπος του GOV2U σε επίπεδο ΕΕ και λαμβάνοντας
υπόψη τη διεθνή αναγνώρισή του ως πρωτοπόρο οργανισμό στον τομέα της ηλεκτρονικής
δημοκρατίας και της διεθνούς επέκτασης των σχεδίων του, η GOV2U αποφάσισε να αλλάξει το
νομικό της καθεστώς και καταχωρήθηκε ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση (INPA) στις
Βρυξέλλες στις 28 Ιανουαρίου 2010. Το αρχικό γραφείο της GOV2U στην Ελλάδα έχει καταχωρηθεί
ως τοπικό γραφείο του INPA.
Από την ίδρυσή της, το GOV2U αποτελεί βασικό εταίρο σε συνεργατικά έργα, συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη λογισμικού ή / και στην ευαισθητοποίηση και μεταφορά γνώσεων που σχετίζονται με
καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της
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περιβαλλοντικής προστασίας, της διαμόρφωσης πολιτικής, της ηλεκτρονικής υποδομής, κλπ. Έχει
συμμετάσχει σε μια σειρά έργων ηλεκτρονικής συμεττοχής (eParticipation) στην Ευρώπη και πέρα
από την ανάλυση των αναγκών των χρηστών και τον καθορισμό των σεναρίων μαζί με την
αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών, την εμπλοκή των χρηστών και την τεχνική ανάπτυξη των
online πλατφορμών.
Η Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. (SPI)
λειτουργεί ως σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης γνώσης που αφορούν τομείς όπως η καινοτομία,
η επιστήμη και η τεχνολογία. Η SPI, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, απασχολείται με ένα
φάσμα καινοτόμων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών απευθυνόμενων σε δημόσιους και ιδιωτικούς
πελάτες και έχει συμμετάσχει ενεργά σε έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς αναπτυξιακούς
οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Διαμερικανική Τράπεζα
Ανάπτυξης και τα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρείται ως καταλύτης στις συνδέσεις μεταξύ εταιρειών,
επιστημονικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, δημόσιων διοικήσεων και δημόσιων και ιδιωτικών
εθνικών και διεθνών οργανισμών.
Η SPI ιδρύθηκε στο Πόρτο το 1997 και έκτοτε συνεχώς αναπτύσσεται, με τη δημιουργία νέων
γραφείων, όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά και στο εξωτερικό. Επί του παρόντος, η SPI έχει γραφεία
στη Λισαβόνα, Coimbra, Évora, Αζόρες, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ισπανία και Κίνα. Η SPI
έχει επίσης ένα γραφείο συνδεδεμένο με τις Βρυξέλλες (Βέλγιο) μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Επιχειρηματικών & Καινοτομικών Κέντρων (EBN).
Η δυναμική προοπτική της SPI της δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και να
αυξάνει συνεχώς το δίκτυο επαφών της, ιδιαίτερα στον τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας (STI), παρέχοντας ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες και τους
συνεργάτες της.
ZURY Association είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός νεολαίας που ιδρύθηκε το 2013 και
σκοπός του οποίου είναι να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων σε διάφορους τομείς
ενδιαφέροντος προκειμένου να εκπληρώσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους και να
εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους. Η οργάνωση έχει πλέον 3 χρόνια
εμπειρίας στον τομέα της ανάπτυξης της νεολαίας και επίσης ένα υφιστάμενο υποκατάστημα που
εδρεύει στην Κένυα (Αφρική). Η οργάνωση οργανώνει κυρίως τα ακόλουθα είδη έργων:





τοπικές δράσεις / πρωτοβουλίες / εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά ή
αθλητικά θέματα
σκιαγράφηση εργασιών και επισκέψεις μελέτης, εθελοντικά προγράμματα και
προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
ανταλλαγές νέων, μαθήματα κατάρτισης, μαθήματα γλωσσών, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.
διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικές
δράσεις, εργαστήρια σε διάφορα θέματα όπως: επικοινωνία, συζήτηση, δημόσια ομιλία
κ.λπ., μη τυπικές συναντήσεις νέων και εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων
διαπολιτισμικών βραδιών) και συναντήσεις νέων με υπεύθυνους ανθρώπους που
ασχολούνται με τη νεολαία πολιτικές.

Μέχρι στιγμής, ο οργανισμός ανέπτυξε ή υπήρξε εταίρος σε περισσότερα από 22 έργα, δημιούργησε
15 τοπικές και περιφερειακές εταιρικές σχέσεις και 20 διεθνείς συνεργασίες και είχε πάνω από 2600
νέους ως δικαιούχους στα πρώτα χρόνια δραστηριότητάς του.
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9. Ιστοσελίδες/Εργαλεία/Εφαρμογές που αναφέρονται στο Ο1
Name of entity/
application/website/tool

URL

4P

www.4p-online.com

9GAG

www.9gag.com

Acast

https://www.acast.com

Adobe Premiere

https://adobe-premiere.en.softonic.com

AIESEC

https://aiesec.org

Aktiv Ungdom

www.aktivungdom.se

Alumni U.Porto

https://alumni.up.pt/en

Amina

www.aminahorozic.com

Android

www.android.com

AngelList

https://angel.co

Animoto

www.animoto.com

Arbetsformedlingen

https://www.arbetsformedlingen.se

Asana

www.asana.com

Askfm

www.ask.fm

AT4T

www.at4t.org

Audacity

www.audacityteam.org
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Basecamp

www.basecamp.com

Bee Active

https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara168901659798791/

Befunky

www.befunky.com

BestJobs

www.bestjobs.eu

Big Mass Mailer

www.big-mass-mailer.software.informer.com

Blogger Blog

www.blogger.googleblog.com

Bodossakis Foundation Bodossaki Lectures on
Demand

http://www.blod.gr/default.aspx

Box

www.box.com

BRIS

https://itunes.apple.com/us/app/bris-online/id1313698652?mt=8

Buncee

www.edu.buncee.com

C++

www.cplusplus.com/doc/tutorial

Canva

www.canva.com

Career.duth.gr

www.career.duth.gr/portal

Carto

www.carto.com

Cidade das Profissões

http://cdp.portodigital.pt

Cisco

https://www.cisco.com

CISV

www.cisv.org

Clubhouse

www.clubhouse.io

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

90

Codeacademy

www.codecademy.com

CodeBug

www.codebug.org.uk

CodeSchool

www.codeschool.com

COGNITROM Platform

www.ccponline.ro

Coursera

www.coursera.org

CraigList

https://www.craigslist.org

Crashlytics

www.try.crashlytics.com

Cyberlink Power Director

https://cyberlinkpowerdirector.en.softonic.com

DataBase

www.database.com

DataCamp

www.datacamp.com

DDB

https://www.ddb.com

Dezeenjobs

https://www.dezeenjobs.com

Doodle

www.doodle.com

Douleutaras.gr

https://www.douleutaras.gr

DropBox

www.dropbox.com

Duolingo

www.duolingo.com

Edison

https://meetedison.com

Educatio Association

www.asociatiaeducatio.ro

eDX

https://www.edx.org
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eGovlab

https://egovlab.eu

Empreende Já

https://eja.juventude.gov.pt

Engineering Toolbox

www.engineeringtoolbox.com

Erasmus+ programme

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Escapethecity

www.escapethecity.org

e-Tutor

www.e-tutor.com

EURES

www.ec.europa.eu/eures/public/homepage

Eurobrussels

https://www.eurobrussels.com

Eurodesk Platform

https://eurodesk.eu

Eurojobs

https://www.eurojobs.com

European Youth Portal

https://europa.eu/youth

Evernote

https://evernote.com

Experteer

https://us.experteer.com

Face Time

www.itunes.apple.com/us/app/facetime

Facebook

www.facebook.com

FIFA

www.fifa.com

Figshare

www.figshare.com

Flickr

www.flickr.com

Forum

www.forum-com.com
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Forum Filosofikis

www.filosofiki.eu/index.php?sid=695c0796d5f77cb8a6068fe47627
d348

Freepik

www.freepik.com

FutureLearn

www.futurelearn.com

G.A.C. Holargos

https://www.gas-holargos.gr

Garmin

www.garmin.com

Garmin Connect

https://connect.garmin.com

GCN

https://www.globalcyclingnetwork.com

Gephi

www.gephi.org

Gimp

www.gimp.org

Github

www.github.com

GitLab

https://gitlab.com

GlassDoor

https://www.glassdoor.com

Globaljobs.org

https://globaljobs.org

Google+

https://plus.google.com

Google Analytics Academy

www.analytics.google.com

Google Calendar

www.google.com/calendar

Google Developers Training

www.developers.google.com/training

Google Drive

www.www.google.com/drive

Google Hangouts

https://hangouts.google.com
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Google Maps

https://maps.google.com

Google Play Store

www.play.google.com/store?hl=en

Google Talk

https://hangouts.google.com

Google Translate

www.translate.google.com

Google Slides

www.google.com/slides/about

Gov Tech Career

www.govtech.com/jobs

GOV2U

www.gov2u.org

Grön Ungdom

http://gronungdom.se/

GTN

https://www.gtn.com

GuardianJobs

https://jobs.theguardian.com

Haiku

https://www.haiku-os.org/about

Heroku

www.heroku.com

HiMotiv

https://www.himotiv.com

HIRED

https://hired.com

Html

https://html.com

IBM Bluemix

www.ibm.com/cloud

Idroo

https://idroo.com
www.imoviewindows.com

Imovie
Indeed

www.apple.com/lae/imovie
https://www.indeed.com
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Indesign

www.adobe-indesign.en.softonic.com

InfoJobs

https://www.infojobs.net

Instagram

www.instagram.com

IOs store

www.apple.com/lae/ios/app-store

iPhone

www.apple.com/lae/iphone

ITunes

www.apple.com/lae/itunes

iWatch

www.apple.com/lae/watch

Jagvillhabostad.nu

www.jagvillhabostad.nu

Jira

www.atlassian.com

Jobs.ac.uk

www.jobs.ac.uk

Kahoot

www.kahoot.com

Keynote

www.apple.com/lae/keynote

Khan Academy

www.khanacademy.org

Kids in Tech

http://kidsintech.adfaber.org
http://codeschool.adfaber.org

Latex

www.latex-project.org

Limesurvey

https://www.limesurvey.org

LinkedIn

www.linkedin.com

LinkedIn Groups

https://www.linkedin.com/groups/

Logicpro

https://www.apple.com/lae/logic-pro
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Lynda

www.lynda.com

Mailchimp

www.mailchimp.com

Mechanical engineering
community forum

www.mechanical-engg.com

Meet Up

www.meetup.com

MEGA

www.mega.nz

Memento

https://mementodatabase.com

Messenger

www.messenger.com

Microsoft Office

www.office.com

Microsoft OneDrive

https://onedrive.live.com

Microsoft Word

https://products.office.com/en/word

Microsoft365

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft365/default.aspx

Milkround

https://www.milkround.com

Minecraft

www.minecraft.net

Microsoft Power Point

https://products.office.com/en/powerpoint

Momento

https://momentoapp.com

Monster

https://www.monster.com

MOOCs

www.mooc.org

Moodle

https://moodle.org

Musicals.by

www.musicals.by
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myairbridge

www.myairbridge.com

Netempregos

www.net-empregos.com

Newforma

www.newforma.com

Nike + GPS

https://www.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club

Notes

www.notes.io

Ofensiva Tinerilor

www.ofensivatinerilor.ro

OpenCulture

www.openculture.com

Perforce

https://www.perforce.com

Photoshop

www.photoshop.com

Picasa

www.picasa.google.com

PicsArt

www.picsart.com

Pinterest

www.pinterest.com

Pixlr

https://pixlr.com

Podcast

https://itunes.apple.com/cy/app/podcasts/id525463029?mt=8

PokemonGo

www.pokemongo.com

Polar Flow

https://flow.polar.com

Porto City Municipality

http://www.cm-porto.pt

Portugal Entrepreneurship
Education Platform (PEEP)

http://peep.pt

Prezi

https://prezi.com/
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Prezi Analytics

https://prezi.com/business/kb/prezi-analytics

Python

https://www.python.org

QS World University Rankings

www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2018

Quora

https://www.quora.com

Reed.com

www.reed.com

Relive

https://www.relive.cc

Research Gate

www.researchgate.net

Respiro Association

https://asociatiarespiro.ro

MasterTin Platform

www.mastertin.ro

Revit

www.revitsport.com

RIBA jobs

https://www.ribaappointments.com

Runscope

www.runscope.com

SCI finder

www.cas.org/products/scifinder

Scientific Societies

www.scientificsocieties.org

SCOUTERNA

https://www.scoutview.se/en

Scratch

https://scratch.mit.edu

Scribd

https://www.scribd.com

Sharepoint

www.sharepoint.com

Shazam

www.shazam.com
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Signal

www.signal.org

Skype

www.skype.com

Slack

www.slack.com

Slack Overflow

https://stackoverflow.com

Slideful

www.slideful.com

SlideShare

www.slideshare.net

Snapchat

www.snapchat.com

Sociedade Portuguesa de
Inovação: SPI

www.spi.pt

SoloLearn

www.sololearn.com

Sonny Vegas

www.vegascreativesoftware.com

Soundcloud

www.soundcloud.com

Spotify

www.spotify.com

St. Catherine’s British School
of Athens, Greece

http://www.stcatherines.gr

Stackoverflow

https://stackoverflow.com

STEER

http://steerproject.eu/elearning/login/index.php

StepStone

https://www.stepstone.com

Strava

www.strava.com

Street View Trekker

https://www.google.com/streetview/publish

Studynova

https://studynova.com
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SVN

www.subversion.apache.org

Tableau

www.tableau.com

TakeCare

www.takecare.gr

Team Surrey Triathlon Club

https://activity.ussu.co.uk/triathlon

Te Ajut Platform

www.TeAjut.ro

The Dots

www.the-dots.com

Thunderclap

https://www.thunderclap.it

TPU

www.tpu.ro

Tabify

https://apps.shopify.com/tabify

Trello

www.trello.com

Tumblr

www.tumblr.com

Twitter

www.twitter.com

UFStockholm

www.ufstockholm.com

Unga Aktiesparare

www.ungaaktiesparare.se

Ungdomar

www.ungdomar.se

UNIAREA

https://uniarea.com

University of Athens E-Class

https://eclass.uoa.gr

University of Athens University Library

http://www.lib.uoa.gr

University of Cambridge
courses

www.class-central.com
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University of Porto

www.uporto.pt

University of Surrey Student
Union

https://www.ussu.co.uk

Viber

www.viber.com

Vimeo

https://vimeo.com

Wattpad

www.wattpad.com

Web Gallery of Art

https://www.wga.hu

Websummit

https://websummit.com

WeTransfer

www.wetransfer.com

WhatsApp

www.whatsapp.com

Wikipedia

www.wikipedia.org

Windows Movie Maker

www.windows-movie-maker.org

Windows Phone

www.microsoft.com/store/apps/windows-phone

Wondershare Filmora

www.filmora.wondershare.com

Wordpress Blog

www.wordpress.com

Workinstartups

https://workinstartups.com

Wunderlist

www.wunderlist.com

Yahoo

www.yahoo.com

Yammer

www.yammer.com

Youth and Sport State
Secretary (Portal da

https://juventude.gov.pt/Paginas/default.aspx
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Juventude)
Youth Foundation (Fundação
da Juventude)

http://www.fjuventude.pt/pt/default.aspx

YouTube

www.youtube.com

Zendesk

www.zendesk.com

ZURY Association

www.zury.org
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10. Παραρτήματα
ANNEX 1 TEMPLATE FOR COLLECTING INFORMATION
Best practice
Στόχος
Όνομα οργανισμού
Χώρα
Τομείς

Κατηγορία/Τύπος

Περιγραφή

Κύρια ομάδα νέων που
αφορά:

 Εκπαίδευση
 Εργασία
 Κοινωνικές προκλήσεις
 Κοινωνική αλληλεπίδραση
 Δημοσίευση
 Κοινή χρήση
 Μηνύματα
 Συζήτηση
 Συνεργασία
 Δικτύωση
Οργάνωση:
Βέλτιστη πρακτική:
Εργαλείο:
 Ομάδα Νέων I (Επίπεδο γυμνασίου)
 Ομάδα Νέων II (Φοιτητές κολεγίων/πανεπιστημίων και απασχολούμενοι
νέοι/νέοι επαγγελματίες/άτομα που αναζητούν εργασία)
 Ομάδα Νέων III (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές νεολαίας
και οργανισμοί νέων)
 Όλα
 Άλλο

Αντίκτυπος και
αποτελέσματα:
Αποτελέσματα:
Άλλες συναφείς πληροφορίες:
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ANNEX 2 YGI – HIGH SCHOOL STUDENTS (13-18 YEARS OLD)
Within the YGI, 23 young people in Romania participated, of which 43.48% are 13 years old and
30.43% are 14 years old.

1. Which one of the following digital tools/platforms do you use for tracking these extracurricular youth group activities or to communicate with your youth group?
WhatsApp

18.4%

Facebook (Page)

15.2%

Instagram

13.6%

Skype

10.4%

Pinterest

10.4%

E-mail

7.2%

Tumblr

6.4%

Snapchat

4.8%

Twitter

4.0%

PicsArt

2.4%

Amina

2.4%

Viber

2.4%

Musical.by

1.6%

9GAG

0.8%
0%

5%

10%

15%

20%

Frequency
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4.3%

95.7%
Weekly

Daily

2. When you need some extra help/tutoring or are simply looking for information, where do
you go? (Select as many as apply to you)

Wikipedia

47.8%

YouTube

43.5%

Askfm

8.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Frequency
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4.3%
17.4%

78.3%

Daily

Weekly

Monthly

3. Which of the following social media tools do you use to discuss/debate educational topics

Snapchat

20.2%

WhatsApp (Groups)

20.2%

Messenger (Groups)

19.1%

Facebook (Groups)

19.1%

Skype

related to your
studies with your
classmates? (Select
all that apply to you)

13.5%

E-mail

4.5%

TPU

2.2%

Viber

1.1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Frequency
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4.3%

95.7%
Daily

Weekly

4. Which of these digital tools do you use to help you plan/schedule but also to present your
work? (Select all that apply to you)

Google Calendar

31.9%

Microsoft Word

19.1%

Photoshop

17.0%

Doodle

10.6%

PicsArt

6.4%

Notes

6.4%

Mementos

4.3%

Slideful

4.3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Frequency
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27.3%

72.7%

Daily

Weekly

5. Which of the following digital tools/platforms do you use to store/share your related school
data/files with your instructors/school mates? (Select all that apply to you)

Facebook (Groups)

51.2%

Instagram

18.6%

Snapchat

18.6%

Google Drive

9.3%

SlideShare

2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Frequency
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8.7%

47.8%

43.5%

Daily

Weekly

Monthly

6. Which from the below mentioned online tools do you use to organize/undertake team
activities with other friends or potential friends?
YouTube

16.1%

YouTube

16.1%

Snapchat

16.1%

FIFA

11.6%

Minecraft

11.6%

Shazam

8.9%

Google Photos

4.5%

Pinterest

2.7%

PicsArt

2.7%

Wattpad

2.7%

Soundcloud

2.7%

PokemonGo

2.7%

Nike + GPS

1.8%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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13.0%

87.0%
Daily

Weekly

7. Which of the following online portals do you use to search for alternative opportunities for
your own self and professional development? (Tick all appropriate answers in your case)

YouTube

48.9%

Google Play

12.8%

iTunes

12.8%

SoundCloud

10.6%

Spotify

8.5%

LinkedIn

4.3%

Trebify

2.1%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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21.7%

78.3%

Daily

Weekly

8. In a situation as described above, which digital tools would you use to get assistance, support
or advice?
Snapchat

18.3%

Instagram

16.5%

Facebook (Groups)

14.7%

WhatsApp

13.8%

Facebook

12.8%

Skype

8.3%

Face Time

7.3%

E-mail

3.7%

Viber

2.8%

Twitter

1.8%
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Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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4.3%

21.7%

73.9%

Once

Between 2 and 5 times

More than 5 times

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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ANNEX 3 YGII - COLLEGE/UNIVERSITY STUDENTS AND EMPLOYED YOUTH/YOUNG
PROFESSIONALS/JOB SEEKERS (18-30 YEARS OLD)

1. When you need some extra training to improve your skills or looking for new certificates
where do you go? (Select as many as apply to you)
YouTube

30.4%

Coursera

10.8%

Duolingo

9.6%

LinkedIn Learning

8.8%

edX

7.1%

MOOCs

5.0%

Google Developers Training

5.0%

Codeacademy

4.2%

Google Analytics Academy

4.2%

Lynda

3.3%

Open Education Resources

3.3%

KhanAcademy

3.3%

StackOverflow

0.8%

OpenCulture

0.8%

Mechanical engineering community forum

0.4%

Engineering toolbox

0.4%

University of Cambridge courses and…

0.4%

Facebook BusinessTips

0.4%

Datacamp

0.4%

Sci finder

0.4%

SoloLearn

0.4%

Scientific Societies

0.4%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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10.7%

29.3%
60.0%

Daily

Other

Monthly

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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2. Which of the following social media tools do you use to discuss/debate topics related to your
work with your network? (Select all that apply to you)
E-mail

29.7%

Facebook

24.3%

LinkedIn

21.3%

Twitter

7.9%

Slack

6.7%

Instagram

3.8%

Newsletter

3.3%

WhatsApp

1.3%

Stackoverflow

0.4%

Github

0.4%

Yammer

0.4%

Researchgate

0.4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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8.9%

13.9%

77.2%

Other

Monthly

Daily

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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3. Which of these digital tools do you use to help you plan/schedule but also to present your
work? (Select all that apply to you)
Microsoft Word

14.4%

Microsoft PowerPoint

12.9%

GoogleCalendar

12.4%

E-mail notification

11.8%

Skype

9.8%

Facebook/Messenger Groups

6.6%

Doodle

5.9%

Photoshop

4.6%

Prezi

3.9%

Slack

3.9%

GoogleHangouts

3.1%

Evernote

2.4%

Trello

1.7%

Canva

1.5%

Asana

1.3%

Wunderlist

1.1%

Googleslides

0.4%

Indesign

0.4%

TakeCare

0.2%

Carto

0.2%

Tableau

0.2%

Gephi

0.2%

Clubhouse

0.2%

Latex

0.2%

Revit

0.2%

Skype Lync

0.2%
0%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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8.0%

92.0%
Monthly

Daily

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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4. Which of the following digital tools/platforms do you use to store/share your related work
data/files with your colleagues or partners? (Select all that apply to you)
E-mail

25.0%

Dropbox

18.6%

GoogleDrive

18.3%

WETRANSFER

14.4%

Facebook/Messenger (Groups)

8.0%

WhatsApp

7.4%

Box

1.0%

Sharepoint

0.6%

SVN

0.6%

Github

0.6%

Flickr

0.6%

SlideShare

0.6%

MEGA

0.6%

Basecamp

0.3%

Perforce

0.3%

Figshare

0.3%

Signal

0.3%

Database

0.3%

DDB

0.3%

GitLab

0.3%

Microsoft OneDrive

0.3%

www.myairbridge.com

0.3%

Newforma

0.3%

4P

0.3%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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3.9%

96.1%
Monthly

Daily

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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5. Which online tools are you using when looking for a job?
LinkedIn
Indeed
Eurojobs
EURES
Guardianjobs
GlassDoor
Monster
Stepstone
HIRED
Arbetsformedlingen
Infojobs
BestJobs
Gov Tech Careers
Netempregos
Craigslist
Reed.com
Jobs.ac.uk
Douleutaras.gr
Milkround
Escapethecity.co.uk
Angellist
Dezeen
Eurobrussels.com
Globaljobs.org
Dezeenjobs
Workinstartups.com
Scientific Societies
Career.duth.gr
The Dots
Experteer.com
RIBA jobs

44.6%
18.5%
10.3%
4.9%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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13.2%

51.3%
35.5%

Daily

Other

Monthly

6. Which social media tools do you use to connect / interact with other young professionals in
your field?

LinkedIn

33.1%

Facebook

23.8%

E-mail

22.6%

Instagram

8.8%

Twitter

7.9%

Google+

1.7%

Angelist

1.3%

WebSummit App

0.4%

research gate

0.4%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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29.4%

70.6%

Monthly

Daily

7. In a situation as described above which digital tools would you use to get assistance support
or advice?
Facebook (Groups)

23.1%

E-mail

21.9%

WhatsApp

16.3%

NA

14.4%

Skype

8.1%

Google/ YahooGroups

4.4%

Viber

3.1%

Instagram

2.5%

Twitter

2.5%

Wordpress

0.6%

Limesurvey

0.6%

BRIS

0.6%

Talk to friends and family

0.6%

Youtube

0.6%

Microsoft365

0.6%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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Frequency
4.9%
19.4%

32.0%

20.4%
23.3%
NA

More than 5 times

Between 2 and 5 times

Once

Never

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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ANNEX 4YGIII - YOUTH WORKERS/YOUTH ORGANIZATION REPRESENTATIVES/YOUTH
INSTRUCTORS

1. In order to share information and communicate with members within your
group/organization which digital tools do you use?
E-mail

22.9%

Facebook (Page)

21.6%

Facebook (Groups)

14.1%

WhatsApp

11.2%

Instagram

9.4%

Skype

8.3%

Newsletter

4.4%

Yahoo/Google Groups

3.1%

Snapchat

1.9%

Twitter

0.8%

Slack

0.6%

Phone

0.4%

Website

0.2%

Forum

0.2%

SMS

0.2%

Trello

0.2%

MailChimp

0.2%

Viber

0.2%
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15%
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25%

Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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3.6%
0.0%

7.3% 0.0%

89.1%
Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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2. What digital tools do you use as a youth organization to recruit/engage young participants in
youth work projects/activities?
Facebook (Page)

21.0%

Website

16.1%

Facebook (Groups)

14.6%

E-mail

14.2%

Instagram

6.7%

Mass-mailing lists/Own database

6.4%

Newsletter

4.5%

Twitter

3.4%

MailChimp

3.0%

LinkedIn

3.0%

Meet Up

1.5%

Flickr

1.1%

Pinterest

0.7%

Snapchat

0.7%

Yahoo/Google Groups

0.7%

Vimeo

0.4%

Google mailing list

0.4%

e-Campaign

0.4%

Big Mass Mailer

0.4%

Blogger Blog

0.4%

Wordpress Blog

0.4%
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Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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2.2%
21.7%

6.5%
0.0%
69.6%

Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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3. Which digital tools do you use to organize team activities with/for your target groups (youth)
to create a community feeling?
Facebook (Groups)

35.7%

WhatsApp (Groups)

21.4%

YouTube

9.5%

Google Photos

5.6%

Google Photos

5.6%

Windows Movie Maker

5.6%

Strava

3.2%

Snapchat

2.4%

Spotify

1.6%

Google Drive

1.6%

Meet Up

1.6%

Kahoot

0.8%

Skype

0.8%

Garmin Connect

0.8%

Soundcloud

0.8%

Logicpro

0.8%

Drive

0.8%

Audacity

0.8%

E-mail

0.8%
0%

10%

20%

30%

40%

Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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0.0%

41.2%

41.2%

0.0%
17.6%
Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.
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4. Which digital tools do you use when you wish to create presentations for but also with your
youth group's members (during youth activities etc.)?
Photoshop

45.1%

Windows Movie Maker

12.6%

Prezi

11.0%

Canva

9.9%

Adobe Premiere

6.0%

PowerPoint

3.3%

Audacity

2.7%

I-Movie

1.6%

Sonny Vegas

1.1%

Gimp

1.1%

Photoscape

0.5%

Wondershare filmora

0.5%

Cyberlink Power Director

0.5%

Animoto

0.5%

Befunky

0.5%

Freepik

0.5%

YouTube

0.5%

Pixlr

0.5%

Google Drive

0.5%

Keynote

0.5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Frequency

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

131

0.0%

11.8%
0.0%
8.8%

79.4%

Daily

Weekly

Other

Monthly

Per Year

Το έργο ICT4YOUTHWORK συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
Το έγγραφο ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο εκφράζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών.

132

5. Which digital tools do you use or recommend to your youth group members in order to stay
organized in school and work?
Dropbox

12.0%

Facebook (Groups)

11.6%

WE TRANSFER

10.5%

Microsoft Word

9.1%

Google Calendar

9.1%

Doodle

5.4%

Trello

5.1%

Trello

5.1%

Photoshop

5.1%

Prezi

4.0%

Instagram

3.6%

Slack

2.9%

Picasa

2.9%

Canva

2.9%

Scribd

2.2%

SlideShare

1.8%

Wunderlist

1.1%

Flickr

1.1%

Asana

1.1%

Adobe Premiere

1.1%

Snapchat

0.7%

Audacity

0.7%

Strava

0.4%

MEGA

0.4%

Jira

0.4%
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6. Which tools do you recommend to young people/students when in need of extra help/
tutoring or when simply looking for information? (Select as many as apply to you)
Google

32.3%

YouTube

19.5%

Wikipedia

18.9%

Coursera

10.4%

Khan Academy

7.9%

Studynova

2.4%

CISV

1.8%

e-Tutor

1.2%

eDX

1.2%

Quora

0.6%

Running Websites

0.6%

GTN

0.6%

GCN

0.6%

Code Academy

0.6%

Idroo

0.6%

Askfm

0.6%
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7. Which of the following online portals do you recommend to future job candidates to search
for alternative opportunities for their own self and professional development?

LinkedIn

33.3%

European Youth Portal

18.3%

Eurodesk Platform

18.3%

YouTube

14.3%

Google Play

6.3%

Vimeo

4.0%

SoundCloud

2.4%

Spotify

1.6%

Internal channels in AIESEC

0.8%

Facebook (Groups)

0.8%
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8. When young people need some extra training to improve their skills or are seeking further
certification where do you suggest for them to look? (Select as many as apply to you)
YouTube

23.9%

Google Developers Training

14.5%

MOOCs

12.0%

Khan Academy

11.1%

Google Analytics Academy

9.4%

Codeacademy

8.5%

eDX

7.7%

OpenCulture

6.8%

Lynda

3.4%

FutureLearn

0.9%

Google

0.9%

Wikipedia

0.9%
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9. In a situation as described above which online tools do you use to offer
counselling/support/advice or to inform young people?

Facebook (Page)

22.7%

E-mail

21.6%

Facebook (Groups)

21.0%

WhatsApp

12.5%

Own website

10.2%

Skype

9.1%

Google Talk

1.7%

Cisco

0.6%

Moodle

0.6%
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