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Συνοπτική παρουσίαση
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του έργου ICT4YOUTHWORK, ενός προγράμματος Erasmus+,
χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα
στους οργανισμούς νεολαίας, στις υπηρεσίες νέων και στους συμβούλους νέων να προσεγγίζουν
τους νέους και να τους παρέχουν δραστηριότητες που θα διασφαλίσουν ανταπόκριση τις τάσεις της
κοινωνίας όπως η τελευταία πρόοδος στις τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα.
Είναι το δεύτερο παραδοτέο του έργου, που ακολουθεί το O1 (Μελέτη για τις Περιπτώσεις
Βέλτιστων Πρακτικών για τις πρακτικές της διαδικτυακής εργασίας για τη νεολαία - Report on Good
Practice Case Studies of Online Youth Work Practices), η οποία προσδιόρισε 30 περιπτώσεις
βέλτιστων πρακτικών της διαδικτυακής εργασίας για τους νέους στη Σουηδία, την Ελλάδα, την
Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν και να
υιοθετηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η πρώτη μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του
έργου ICT4YOUTHWORK: http://www.ict4youthwork.eu/), στην ενότητα «Αποτελέσματα».
Αυτό το προϊόν του έργου δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στους
εταίρους του έργου και στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης των συμβούλων εργασίας για τους
νέους σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην καθημερινή τους εργασίας.
Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου για
την αναζήτηση πληροφοριών, με την απαρίθμηση ενός συνόλου εργαλείων και πρακτικών
παραδειγμάτων σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή ενός
οργανισμού εργασίας για τη νεολαία και για την εργασία των νέων, καθώς και με την παροχή
πληροφοριών σχετικά με αυτά τα εργαλεία.
Το έγγραφο έχει την ακόλουθη δομή:
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Μετά την αρχική εισαγωγή στο έγγραφο και τη μεθοδολογία, το παρόν έγγραφο θα παρουσιάσει
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν την καθημερινή
δραστηριότητα των οργανώσεων νεολαίας, χωρίζοντάς τα σε 5 κεφάλαια που έχουν μερικές
συμβουλές. Κάθε συμβουλή παρουσιάζεται μέσω της χρήσης ενός προτύπου για την ευκολότερη
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ανάγνωση/κατανόηση του εγγράφου που περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή, ορισμένα
πλεονεκτήματα και αδυναμίες, κινδύνους και τρόπους μετριασμού τους, ακολουθούμενη από
μερικά παραδείγματα χρήσης εργαλείων από οργανώσεις νεολαίας, καθώς επίσης και μερικούς
οδηγούς/ιστοσελίδες που μπορούν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται ένα τμήμα που σχετίζεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων
(GDPR), ακολουθούμενο από τα συμπεράσματα του παρόντος εγγράφου, τις αναφορές και την
παρουσίαση ενός γλωσσαρίου ορισμών.
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Εισαγωγή
Παρουσιάζουμε εδώ ένα απλό σύνολο εργαλείων έτσι ώστε εσείς, ως εργαζόμενος για τη νεολαία,
να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ψηφιακά
εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας που ασχολείται με θέματα εργασίας για τη
νεολαία, καθώς και ποιοί είναι οι κίνδυνοι από την χρήση των παραπάνω για τους νέους
ανθρώπους. Θα θεωρήσουμε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης σε ένα βασικό επίπεδο και ότι έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ως οργανισμός νεολαίας.
Αυτές οι οδηγίες συντάχθηκαν για τους συμβούλους νέων που εργάζονται με νέους ηλικίας μεταξύ
16 έως 30 ετών, καθώς οι έφηβοι κάτω των 16 ετών μπορεί σύντομα να χρειαστούν τη γονική
συναίνεση για τη χρήση του Facebook και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τους
νόμους της ΕΕ (https://www.telegraph.co.uk/technology /internet/12049927/Teenagers-under-16face-being-banned-from-Facebook-and-email-under-EU-laws.html και
http://www.bbc.com/news/business-43888647).
Καθώς πρόκειται να ανακαλύψετε τι προσφέρει ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
αφιερώστε χρόνο για να συμπληρώσετε τη λίστα ελέγχου παρακάτω (Εικόνα 1). Αυτή η άσκηση θα
σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως επικοινωνιακό μοντέλο θα
μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τον οργανισμό σας. Προτείνουμε ότι τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ως μοντέλο επικοινωνίας θα πρέπει να επικεντρωθούν στον διάλογο με σαφή στόχο και
εύκολη μορφή δέσμευσης προκειμένου να είναι καρποφόρα.
Ίσως διαπιστώσετε ότι ο οργανισμός σας δεν χρειάζεται καθόλου μέσα κοινωνικής δικτύωσης!
Επίσης, μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι το ακροατήριό σας είναι τουλάχιστον 16 ετών προτού να
προσπαθήσετε να τους εμπλέξετε σε δραστηριότητες σχετικές με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Εικόνα 1 Απλός Οδηγός για τα Ψηφιακά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σχεδιάζεται μια στρατηγική για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ccghr.ca/wpcontent/uploads/2014/06/CCGHR-Social-Media-Modules_Complete.pdf.
Θα παρουσιάσουμε επίσης εργαλεία που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων και την εσωτερική
επικοινωνία στο πλαίσιο του οργανισμού νεολαίας. Κατά την αξιολόγηση ενός εργαλείου για πιθανή
χρήση στο πλαίσιο του οργανισμού σας για τη νεολαία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας
έχει τις δεξιότητες για να το χρησιμοποιήσει, καθώς και μια σωστή κατανόηση για ποιό λόγο το
χρησιμοποιούν.
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1. Μεθοδολογία
Η διαδικασία ανάπτυξης αυτού του εγγράφου βασίστηκε και προσαρμόστηκε από τη μέθοδο Book
Sprint1, μια συνεργατική διαδικασία που στοχεύει στην παραγωγή ενός βιβλίου μέσα σε 3-5 ημέρες.
Η μέθοδος Book Sprint έχει 5 βήματα υλοποίησης: Εννοιολογικός σχεδιασμός, Δομή, Συγγραφή,
Επεξεργασία και Παραγωγή. Η ομάδα του έργου ICT4YOUTHWORK προσάρμοσε αυτή τη μέθοδο
και δημιούργησε την έκθεση O2 για μια περίοδο 4 μηνών. Τα βήματα υλοποίησης παρουσιάζονται
παρακάτω:
1. Εννοιολογικός σχεδιασμός: Ένα πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο τον
Μάρτιο 2018, όπου η ομάδα συζήτησε την έννοια και τα θέματα της έκθεσης σε μια
δημιουργική διαδικασία. Η κύρια άσκηση του εργαστηρίου απαιτούσε από τους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν Mind Maps2 για τη δομή και τα περιεχόμενα του O2 (Εικόνα
2). Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν νέες έννοιες και να περιοριστεί το πεδίο
εφαρμογής του εγγράφου.
2. Δομή: Οι έννοιες που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο στο Πόρτο στη συνέχεια
οργανώθηκαν σε τμήματα και κεφάλαια για να δημιουργηθεί ένας πρώτος πίνακας
περιεχομένων. Η δομή του Ο2 καθορίστηκε και επελέγησαν τα εργαλεία που θα
παρουσιαστούν. Η επιλογή των εργαλείων βασιζόταν στις πληροφορίες που είχαν συλλεγεί,
επεξεργαστεί και τεκμηριωθεί στο πλαίσιο του O1 (Έκθεση περί Μελέτης Περιπτώσεων
Βέλτιστων Πρακτικών στις Περιπτώσεις Διαδικτυακής Εργασίας για Νέους).
3. Συγγραφή: Η ομάδα παρήγαγε το περιεχόμενο και συνεργάστηκε στη σύνταξη της έκθεσης
δουλεύοντας όλοι σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο και έχοντας συχνές τηλεδιασκέψεις.
4. Επεξεργασία: Πριν να υποβληθεί, το έγγραφο O2 επανεξετάστηκε από τέσσερις
οργανισμούς σχετικούς με θέματα εργασίας για τη νεολαία που εδρεύουν στη Ρουμανία,
καθώς και από εκπαιδευτές νέων από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Τα πολύτιμα σχόλια
που ελήφθησαν από τους εξεταστές σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή του O2
επέτρεψε στην ομάδα να επεξεργαστεί και να αναδιαμορφώσει το κείμενο σύμφωνα με τα
σχόλια και τις ιδέες τους.
5. Παραγωγή: Το τελικό βήμα ήταν η παραγωγή του εξωφύλλου και η τελική PDF έτοιμη για
εκτύπωση μορφή του O2. Στη συνέχεια το έγγραφο διατέθηκε στο κοινό μέσω της
ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου.

1

https://www.booksprints.net/

2

A mind map is described as tool that is “able to show the overall structure of the topic or problem and lines and pictures. Unlike linear
thinking techniques, mind mapping is a graphic technique that captures ideas and information” on a research paper by T. K. Tee, M. N. A.
Azman, S. Mohamed, Muhammad, M., M. M. Mohamad, J. Md Yunos, M. H. Yee, W. Othman
(https://www.researchgate.net/publication/260244896_Buzan_Mind_Mapping_An_Efficient_Technique_for_Note-Taking)
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Εικόνα 2 Mind Maps που ανέπτυξαν οι εταίροι κατά τη διάρκεια της 3ης Συνάντησης των εταίρων του έργου
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2. Συμβουλές για το πως να χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για διαφορετικούς σκοπούς
2.1. Θέλετε να δημιουργήσετε μια σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον
οργανισμό νεολαίας σας?
Γενικά
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα για τον οργανισμό νεολαίας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
να εμπλέξετε εκατομμύρια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν σήμερα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης
σε όλο τον κόσμο. Είτε είστε στο LinkendIn (https://www.linkedin.com/), στο Facebook
(https://www.facebook.com/), στο Instagram (https://www.instagram.com/), στο Twitter (https:
//twitter.com/ ) ή σε μέσα, η σελίδα σας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως "η επώνυμη σελίδα που θα πρέπει να
καταλήγουν". Επομένως εκεί είναι όπου οι πιθανοί οπαδοί θα μάθουν περισσότερα για τον οργανισμό σας!
Οι οργανισμοί νεολαίας που σχετίζονται με τις σπουδές και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας τείνουν να
προτιμούν μια LinkedIn Εταιρική Σελίδα, καθώς το LinkedIn είναι γνωστό για τη βιομηχανία δικτύωσης. Για
παράδειγμα, οι σελίδες της LinkedIn Career μέσω της εταιρικής σελίδας σας θα σας επιτρέψουν να
δημοσιεύσετε θέσεις εργασίας και να προσλάβετε υποψηφίους (https://nonprofit.linkedin.com/hiring).
Μια σελίδα Facebook προτιμάται συχνά από οργανώσεις νεολαίας, λόγω του ότι τα μέλη της είναι ενεργοί
χρήστες σε αυτήν την πλατφόρμα.
Αν είστε καλλιτεχνικός οργανισμός νεολαίας, ένα προφίλ Instagram μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε
το οπτικό περιεχόμενο που δημοσιεύετε.
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε συνεχή και άμεσο διάλογο με τους οργανισμούς νεολαίας ή εταίρους, ένα
προφίλ Twitter μπορεί να είναι μια καλή ιδέα.
Δυνατά σημεία
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων και να βοηθήσουν τους
οργανισμούς νεολαίας:
 Να αλληλεπιδράτε με τους νέους σε όλο τον κόσμο
 Να σας βρίσκουν στο διαδίκτυο πιθανά νέα μέλη
 Να βελτιώσετε την επικοινωνία σας με τους νέους μέσω της επικοινωνίας με τα πολυμέσα
 Να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης και να μειώσετε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 Να λάβετε σχόλια και να ακούτε τα μέλη σας.
 Να αποκτήσετε αξιόπιστα δεδομένα για να κατανοήσετε τη διακτυακή σχέση με τα μέλη σας (βλ.
Συμβουλή #3 Αν θέλετε να μάθετε καλύτερα το κοινό του ιστότοπού σας;)
Αδυναμίες




Μπορεί να χρειαστούν πρόσθετοι πόροι για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής παρουσίας σας
Μπορεί να λάβετε αρνητικά σχόλια.

Πιθανοί κίνδυνοι


Τα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για εκφοβισμό (cyberbullying) στη σελίδα/στο προφίλ σας. Σε αντίθεση με το
Instagram ή το Twitter, η σελίδα Facebook ή LinkedIn Εταιρική Σελίδα δεν μπορεί να είναι ιδιωτική ή
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να είναι ορατή μόνο στους οπαδούς σας
Κίνδυνος hacking και διαρροών πληροφοριών
Κίνδυνος ακατάλληλης συμπεριφοράς στη σελίδα σας
Οι ψευδείς απαιτήσεις του οργανισμού σας στη σελίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας
ενδέχεται να υπόκεινται στον καταναλωτικό νόμο

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών μέσων σας επιτρέπει να απαγορεύετε/αποκλείετε κάποιον που
δημοσιεύει ανεπιθύμητο περιεχόμενο στη σελίδα σας
 Προετοιμάστε τις διαδικασίες πολιτικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας πριν δημιουργήσετε
μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης
Οι παρακάτω οδηγίες συστήνονται για τους ιστοτόπους κοινωνικού δικτύου (Social Network Sites (SNS)):

http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Youth-Work-and-Social-Networking-FinalReport-August-2008.pdf).
Παραδείγματα


Η UF Stockholm (https://www.ufstockholm.com/) χρησιμοποιεί τη δημόσια σελίδα της στο
Facebook για να ενημερώσει τα μέλη της σχετικά με τις επερχόμενες εκδηλώσεις (συναντήσεις,
διαλέξεις, οργάνωση επισκέψεων, κλπ.) και για να αναφέρει τα γεγονότα που έχουν ήδη λάβει χώρα.
Χρησιμοποιούν επίσης στοχευμένη διαφήμιση στο Facebook για να προσεγγίσουν περισσότερα
άτομα. Το Instagram χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για οπτική αναφορά από τις εκδηλώσεις
τους και για την προώθηση επερχόμενων εκδηλώσεων με την ανάρτηση αφισών/άλλων οπτικών
μέσων. Το Twitter χρησιμοποιείται για συντομότερα μηνύματα και επικοινωνία/διάδοση
πληροφοριών από εταίρους/συνεργαζόμενους οργανισμούς (όπως η εθνική μητρική οργάνωση ή
άλλες τοπικές οργανώσεις σε διάφορα πανεπιστήμια).

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Εδώ είναι ένας πλήρης οδηγός που παρέχεται από το Facebook για τη δημιουργία μιας σελίδας και την
ενίσχυση της σελίδας σας ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: https://nonprofits.fb.com/topic/create-a-

page/
Για περισσότερες συμβουλές για το Instagram για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εδώ:

https://visit.org/blog/en/instagram-nonprofits/
Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Twitter για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
εδώ: https://www.classy.org/blog/twitter-tips-modern-nonprofit
Δείτε το LinkedIn για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εδώ (συμπεριλαμβανομένων συμβουλών):
https://nonprofit.linkedin.com .

2.2. Θέλετε να διατηρήσετε το κοινό σας σε επαφή με τη ροή σας;
Γενικά
Τα μέλη σας ενδέχεται να μην ελέγχουν καθημερινά το προφίλ σας στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram ή
στο LinkedIn, αλλά ενδέχεται να δουν τις αναρτήσεις σας στη ροή νέων (feed) τους.
Με το να μοιράζεστε τα νέα σας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τα μέλη σας μπορεί να ενισχύσει τη
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σχέση σας μαζί τους καθώς βοηθάει στη διαρκή ενημέρωσή τους και τους επιτρέπει να κάνουν "like", "share" ή
"comment" στις αναρτήσεις σας (προωθώντας τη συμμετοχή).
Τα νέα μπορούν να ανακοινώνουν τις επερχόμενες δραστηριότητες, να καλύπτουν εκδηλώσεις επί τόπου, να
περιγράφουν παλαιότερες δραστηριότητες, κλπ. Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα προσθέτοντας ένα σύντομο
κείμενο περιγραφής, hashtags, φωτογραφίες ή/και βίντεο.
Συμβουλές:
Μόνο μερικοί νέοι διαβάζουν μεγάλα κείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα σύντομα βίντεο είναι πιο
αποτελεσματικά όταν επικοινωνείτε μαζί τους (Εμπόδια Συμμετοχής στην Κινητικότητα των Νέων στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης,
https://pdfs.semanticscholar.org/3e72/3627fe690169c3bff799a5e4b5d18eff0fdd.pdf). Η δύναμη της
αφήγησης μέσω ενός βίντεο μπορεί να εξυπηρετήσει την αποστολή σας για να μεταφέρετε ένα μήνυμα σχετικά
με το σκοπό σας. Η τρέχουσα υψηλή κατανάλωση βίντεο μέσω κινητής τηλεφωνίας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης καθιστά την επιλογή του βίντεο για την αφήγηση μια δυνατή επιλογή. Η κινούμενη μορφή τραβάει
το βλέμμα περισσότερο από το στατικό περιεχόμενο. Είστε σίγουροι πού να ανεβάσετε τα βίντεό σας; Σας
συνιστούμε να ελέγξετε το Πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του YouTube
(https://www.google.com/nonprofits/products/youtube-nonprofit-program.html), το οποίο προσφέρει
μια σειρά από οφέλη. Μπορείτε πάντα να κάνετε τα βίντεο σας στο YouTube (https://www.youtube.com/)
ιδιωτιά εάν θέλετε να τα μοιραστείτε μόνο μεταξύ της κοινότητάς σας
(https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en).
Δυνατά σημεία







Μπορείτε να προγραμματίσετε σε συγκεκριμένο χρόνο τις νέες σας αναρτήσεις εκ των προτέρων
Τα μέλη σαςμπορούν να προωθήσουν τον οργανισμό σας με το να μοιράζονται τις αναρτήσεις σας
Φέρνουν επισκεψιμότητα στη σελίδα ή στο προφίλ σας
Μπορεί να βοηθήσουν άτομα σε όλο τον κόσμο να ενημερώνονται για τις δραστηριότητές σας
Υποστηρίζει τη συμμετοχή μέσω σχολίων
Επιτρέπει στα μέλη σας να μην περιορίζουν την επικοινωνία σε παραδοσιακές μεθόδους (π.χ.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αδυναμίες



Εάν δεν δημοσιεύετε περιεχόμενο σε τακτική βάση, ο οργανισμός σας μπορεί να ξεχαστεί
Απαιτείται πολύς χρόνος/προσπάθεια για να αναρτάτε νέα σε τακτική βάση και μπορεί απλά να μην
έχετε τίποτα να "πείτε"

Πιθανοί κίνδυνοι





Οι αναρτήσεις που κάνετε δημοσίως εσείς ή τα μέλη σας μπορούν να παίξουν ρόλο στον σχηματισμό
της ταυτότητας των νέων (π.χ. έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο)
Η ανταλλαγή φωτογραφιών/βίντεο των μελών σας μπορεί να επηρεάσει το μέλλον τους καθώς οι
μελλοντικοί εργοδότες τους θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Οι συνομήλικοί τους θα μπορούν επίσης να
έχουν πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης που τα μέλη δεν επιθυμούν να μοιραστούν
Τα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για εκφοβισμό (cyberbullying) στη σελίδα/προφίλ σας ή για την ανάρτηση
περιεχομένου που είναι αρνητικό, επιβλαβές και βίαιο
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Μέτρα μετριασμού κινδύνων



Μην δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό/περιεχόμενο που είναι βίαιο, προσβλητικό ή επιβλαβές
Μην χρησιμοποιείτε κανένα σχόλιο ή εικόνα ενός νέου ατόμου χωρίς άδεια (ακολουθήστε τις οδηγίες
στη σελ. 8 για τη χρήση ψηφιακών και video εικόνων εδώ:

https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital
_age_guidelines_June_2011_3.pdf);






Μπορείτε να κάνετε τον λογαριασμό σας στο Instagram ιδιωτικό. Μόνο τα άτομα που εγκρίνετε θα
μπορούν να βλέπουν τις φωτογραφίες/βίντεο σας
Μπορείτε να προστατέψετε τα Tweets σας, εμφανίζοντας μόνο τα tweets σας σε άτομα που έχετε
εγκρίνει να σας ακολουθούν
Όταν μοιράζεστε μια ανάρτηση στη ροή σας στο LinkedIn, μπορείτε να επιλέξετε να μοιραστείτε
δημόσια ή στις συνδέσεις σας μόνο
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αναρτήσεις άλλων ανθρώπων στη σελίδα σας στο Facebook ή να
τις επανεξετάσετε πριν τις δημοσιεύσετε
Παρόλο που δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα σχόλια σε μια σελίδα στο Facebook, ελέγξτε αυτές
τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος:
https://www.pcsteps.com/2273-disable-comments-on-a-facebook-page/.

Εάν διαθέτετε ένα δημόσιο διαδικτυακό χώρο για τους νέους και θέλετε να αποτρέψετε ακατάλληλο
περιεχόμενο, κυβερνο-εκφοβισμός (cyberbullying ), κλπ., ανατρέξτε στο παράρτημα Ι. P 15 (2011)

https://www.cvsnewcastle.org.uk/assets/files/networkinginvolving/youth_work_in_a_digital_age_g
uidelines_June_2011_3.pdf.
Παραδείγματα





Το Unga Aktiesparare (https://www.ungaaktiesparare.se/) χρησιμοποίησε το Twitter για να
επικοινωνήσει με τους ακροατές του podcast σε πραγματικό χρόνο μέσω hashtags (περισσότερες
πληροφορίες στο O1). Τον Ιούλιο του 2016, η Unga Aktiesparare ξεκίνησε το podcast #PrataPengar
(TalkMoney), το οποίο τελείωσε μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 και βοήθησε τα μέλη να μάθουν
περισσότερα για τα αποθέματα και τις αποταμιεύσεις. Το ζωντανό podcast ασχολήθηκε με διάφορα
θέματα σχετικά με το χρηματιστήριο, τη συνταξιοδότηση κ.λπ. Ενώ στον αέρα, οι υπεύθυνοι του
podcast έλαβαν μηνύματα πραγματικού χρόνου από τους ακροατές χρησιμοποιώντας το hashtag
#PrataPengar οι οποίοι εξέφρασαν απόψεις ή έθεσαν ερωτήσεις επί τόπου. Κατά συνέπεια, το Twitter
χρησιμοποιήθηκε για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ακροατών και υπευθύνων podcast σε
πραγματικό χρόνο. Τα podcasts κυκλοφόρησαν αργότερα στο iTunes
(https://www.apple.com/itunes/), acast (https://www.acast.com/) και Soundcloud
(https://soundcloud.com/)
Grön Ungdom (https://gronungdom.se/) δημοσιεύει εμπνευστικά YouTube βίντεο στους
λογαριασμούς Twitter, Facebook και Instagram του οργανισμού (περισσότερες πληροφορίες στο O1)
Ο ιστότοπος του Ungdomar (https://ungdomar.se/) παρουσιάζει YouTube βίντεο που εξηγούν με
σαφήνεια τις διαφορετικές προκλήσεις που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει κατά την εφηβεία, όπως
χαμηλή αυτοεκτίμηση, εκφοβισμός, κλπ. Το περιεχόμενο είναι φιλικό προς τους εφήβους
(περισσότερες πληροφορίες στο O1)

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Πώς να κάνετε αναρτήσεις και να μοιραστείτε περιεχόμενο στο Facebook:
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https://www.facebook.com/help/333140160100643/
Οδηγός για τη χρήση του Instagram: https://help.instagram.com/
Οδηγός για τη χρήση του Twitter: https://help.twitter.com/en
Οδηγός για τη χρήση του LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin?lang=en

2.3. Θέλετε να μάθετε καλύτερα το κοινό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας;
Γενικά
Είναι πιθανό (και πολύ σημαντικό) να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα των σελίδων μέσων κοινωνικής
δικτύωσης του οργανισμού σας. Αυτό σας επιτρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι οι επισκέπτες σας και τι βλέπουν
και κάνουν στη (-ις) σελίδα (-ες) σας. Ορισμένες κοινωνικές πλατφόρμες παρέχουν ήδη στους χρήστες κάποια
εργαλεία για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στις σελίδες, όπως για παράδειγμα:
 Facebook Insights (https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights)
 Instagram Insights (https://www.facebook.com/help/1533933820244654)
 Twitter Analytics (https://analytics.twitter.com/about)
Επιπλέον, υπάρχουν ακόμα μερικά πολύ χρήσιμα εργαλεία, είτε δωρεάν είτε με πληρωμή και που μπορούν να
παρέχουν αναλυτικά στοιχεία από μία ή περισσότερες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτυωσης. Μπορείτε να
βρείτε επιπλέον εργαλεία για τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών στους παρακάτω συνδέσμους.
Δυνατά σημεία



Επιτρέπει στον χρήστη να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της (-ων)
σελίδας (-ων) και με αυτές τις πληροφορίες είναι δυνατόν, αν χρειαστεί, να το ανανεώσετε
Γνωρίζετε καλύτερα το ακροατήριό σας

Αδυναμίες



Ορισμένα από τα εργαλεία πληρώνονται πλήρως ή έχουν λειτουργίες που απαιτούν πληρωμή
Τα συμπεράσματα που λαμβάνονται από την "ανάγνωση" των διαθέσιμων πληροφοριών μπορεί να
είναι δύσκολο να κατανοηθούν για κάποιον που δεν έχει υπόβαθρο πληροφορικής

Παραδείγματα


ZURY Association από τη Ρουμανία κάνει χρήση του Facebook Insights μαζί με τη σελίδα του στο
Facebook, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί με αυτόν τον τρόπο τις μεγαλύτερες ηλικιακές
ομάδες ανθρώπων που παρακολουθούν τις αναρτήσεις που δημοσιεύουν σχετικά με τις
δραστηριότητες, τα έργα και τις εκδηλώσεις που οργανώνουν, καθώς και την τοποθεσία τους. Αυτό
καθιστά πιο εύκολο το στόχο του κοινού και των συμμετεχόντων για συγκεκριμένες δραστηριότητες
που αναπτύσσουν ή παρέχουν. Επίσης, χρησιμοποιεί τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στα
Insights, όπως είναι οι αναρτήσεις/δημοσιεύσεις που έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή από τις κύριες
ομάδες στόχους τους, ο χρόνος κατά τον οποίο οι περισσότεροι από τους οπαδούς τους είναι
συνδεδεμένοι ή κάνουν χρήση του Facebook, πόσοι άνθρωποι έχουν φτάσει στο προφίλ τους μέσω
των διαφημιστικών καταχωρήσεων, είτε πληρωμένων είτε όχι, πόσοι νέοι άνθρωποι είδαν τη σελίδα
και σε ποιο περιεχόμενο οι οπαδοί τους αντιδρούν περισσότερο (όπως για παράδειγμα μια
δημοσίευση με οπτικό περιεχόμενο, όπως ένα βίντεο ή εικόνες, παίρνει πάντα μεγαλύτερη εμπλοκή
σε όλο το κοινό από μια απλή δημοσίευση κειμένου).
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Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Εργαλεία για ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.g2crowd.com/categories/social-media-analytics
https://www.brandwatch.com/blog/top-10-free-social-media-monitoring-tools/
https://blog.bufferapp.com/social-media-analytics-tools
https://sproutsocial.com/insights/social-media-analytics-tools/

2.4. Θέλετε να μεγιστοποιήσετε την ευαισθητοποίηση για το σκοπό σας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης;
Γενικά
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια viral εκστρατεία με το να μοιραστούν το μήνυμά σας όλοι υποστηρικτές
σας στα κοινωνικά τους δίκτυα ταυτόχρονα, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε πλατφόρμες όπως Thunderclap
(https://www.thunderclap.it/) ή Daycause (https://www.daycause.com/). Η δημοσίευση του μηνύματός
σας στο Twitter ή το Facebook μπορεί να μην είναι πλέον αρκετό.
Αυτές ονομάζονται “crowd-speaking” πλατφόρμες, καθώς σας επιτρέπουν να ακουστείτε όταν όλοι οι
υποστηρικτές σας λένε κάτι μαζί (δηλ. να δημοσιεύσουν ταυτόχρονα το ίδιο μήνυμα καμπάνιας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης).
Για συμβουλές σχετικά με το Thunderclap και Daycause και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες,
διαβάστε τις διαθέσιμες πληροφορίες εδώ: https://medium.com/swlh/crowdspeaking-the-new-socialmedia-strategy-88c68c74b40e.
Δυνατά σημεία







Εκμεταλλευτείτε τη δύναμη της ομιλίας στο πλήθος: δώστε το μήνυμά σας σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους
Το περιεχόμενο/η ανάρτησή σας θα μοιραστεί αυτόματα από τα μέλη σας/υποστηρικτές σας σε μια
συγκεκριμένη ημερομηνία
Ενισχύει την απήχηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού σας αυξάνοντας ταυτόχρονα
την ευαισθητοποίηση σχετικά με σκοπό σας
Θα ενώνετε τις δυνάμεις σας με τα μέλη/υποστηρικτές σας
Μπορείτε επίσης να συμβάλλετε σε άλλους σκοπούς που δημοσιεύονται σε αυτές τις πλατφόρμες
Εύχρηστα

Αδυναμίες




Ορισμένες λειτουργίες πληρώνονται στο Thunderclap και στο Daycause (ελέγξτε την καρτέλα
"τιμολόγηση" για κάθε εργαλείο)
Η δωρεάν έκδοση του Thunderclap απαιτεί τρεις ημέρες για την έγκριση της καμπάνιας από την
πλατφόρμα
Για να εξαπλωθεί το μήνυμά σας στο Thunderclap θα χρειαστεί να φτάσετε έναν αριθμό-στόχο
υποστηρικτών

Πιθανοί κίνδυνοι
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Το κεντρικό μήνυμα (post) είναι ασαφές και βγαίνει στις σελίδες εκατοντάδων υποστηρικτών,
αναγκάζοντας τους αναγνώστες να προσπαθήσουν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την εκστρατεία και να εγκαταλείψουν τελικά
Οι καμπάνιες ενδέχεται να δυσκολευτούν να ξεχωρίζουν ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού σας,
κ.λπ.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Τα μηνύματά σας να είναι ξεκάθαρα

Παραδείγματα


Το Jagvillhabostad.nu (http://jagvillhabostad.nu/) αντιμετωπίζει το ζήτημα της στέγασης στη
Σουηδία, όπου 400.000 νέοι ενήλικες δεν έχουν το δικό τους σπίτι και ζουν σε ασταθείς συνθήκες. Για
να καλέσουν τους νέους να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους για στέγαση και να επηρεάσουν τους
διαμορφωτές πολιτικής, ξεκινούν εκστρατείες κατά της έλλειψης στέγης. Για την καμπάνια τους το
2017, χρησιμοποίησαν το Thunderclap, μέσω του οποίου οι υποστηρικτές τους "υποστήριζαν" το
σκοπό νε το να μοιράζονται μια ανάρτηση ως ένα μοναδικό μήνυμα στον προσωπικό τους
λογαριασμό Facebook, Twitter ή Tumblr (https://www.tumblr.com/) σε μια προκαθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Οδηγός για τη χρήση του DayCause: https://www.daycause.com/p/guide
Οδηγός για τη χρήση του Thunderclap με συμβουλές και προηγούμενες επιτυχίες:

https://www.thunderclap.it/start

2.5. Σκοπεύετε να κάνετε τις αθλητικές σας δραστηριότητες πιο κοινωνικές;
Γενικά
Εάν είστε αθλητικός οργανισμός νεολαίας και θέλετε να ενθαρρύνετε τους νέους να εξασκούνται
περισσότερο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Strava (https://www.strava.com/) ή μια από τις
εναλλακτικές του λύσεις (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε εναλλακτική μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.slant.co/options/3745/alternatives/~strava-alternatives).
Με το Strava, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν και να μοιράζονται τη δραστηριότητά τους στη ροή (feed)
τους, όπου οι οπαδοί και οι φίλοι τους μπορούν να αφήσουν σχόλια και να δώσουν "kudos".
Ταυτόχρονα, το Strava μπορεί να βοηθήσει τα μέλη σας να μετρήσουν τις επιδόσεις τους και να
παρακολουθούν την πρόοδό τους. Το Strava έχει απίστευτα plugins που μπορούν να προσθέσουν και άλλες
λειτουργίες: http://www.scarletfire.co.uk/strava-sites/ .
Δυνατά σημεία



Ενθάρρυνση του αθλητισμού και ως εκ τούτου ενός υγιεινού τρόπου ζωής
Κρατήστε τους νέους μακριά από άλλες πιθανές κακές συνήθειες/επιρροές

Αδυναμίες
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Η νεολαία μπορεί να γίνει πολύ ανταγωνιστική, το οποίο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε πίεση
από συνομήλικους, εκφοβισμό κ.λπ.

Πιθανοί κίνδυνοι


Το Strava δημιουργεί χάρτες θερμότητας (heatmaps) που δείχνουν την τοποθεσία των ανθρώπων
όταν εξασκούνται, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν τους ανθρώπους να υπολογίσουν
πού ζουν τα μέλη σας.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Ενθαρρύνετε τα μέλη να απενεργοποιήσουν τις πληροφορίες της τοποθεσίας/θέσης τους
μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις απορρήτου τους και ενεργοποιώντας τη "Δημιουργία ζώνης
προστασίας προσωπικών δεδομένων"” (δείτε πως https://www.wired.com/story/strava-privacysettings-how-to/)

Παραδείγματα




Η ομάδα Surrey Triathlon Club (https://activity.ussu.co.uk/triathlon) χρησιμοποιεί το Strava για να
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αλλά και τη δικτύωση
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης χρησιμοποιούν το Gamification ως μέρος των μεθόδων
εμπλοκής τους. Ονομάζεται Surrey Moves. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα μέσω
του HiMotiv (https://www.himotiv.com/). Οι συμμετέχοντες συγχρονίζουν τις συσκευές και τις
εφαρμογές τους, για παράδειγμα το iPhone, το iWatch, το Strava, το Garmin κ.λπ., προκειμένου να
παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους και να συγκεντρώσουν πόντους.
Ο Γ.Α.Σ Χολαργού (https://www.gas-holargos.gr/) χρησιμοποιεί το Garmin Connect
(https://connect.garmin.com/en-US/) για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και να αποθηκεύσει,
να αναλύσει και να μοιραστεί τις δραστηριότητες γυμναστικής του αθλητή. Ένα πρόσθετο εργαλείο
που χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό δραστηριοτήτων είναι το Relive
(https://www.relive.cc/). Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή, η οποία μετατρέπει τα τρεξίματα
και τις ποδηλατάδες σε βίντεο 3D δωρεάν. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τα νέα, τις
εκπληκτικές θέες και τις καλύτερες στιγμές των περιπετειών τους με νέο τρόπο! Μπορούν να βρουν
τους ωραιότερους δρόμους και μονοπάτια, να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους και να
βγάζουν φωτογραφίες. Το Relive συνεργάζεται με το Strava, το Garmin Connect, το Polar Flow
(https://flow.polar.com/), κλπ.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Οδηγός χρήσης για το Relive: https://www.relive.cc/support
Βοήθεια για τη χρήση του Strava: https://support.strava.com/hc/en-us

ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
This document has been prepared for the European Commission however it reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

20

3. Δημιουργία Εικονικών Κοινοτήτων / Λιστών Ομάδων Συζήτησης
3.1. Θέλετε να δημιουργήσετε μια Ομάδα για να αλληλεπιδρούν τα μέλη σας;
Γενικά
Μπορείτε να επιλέξετε τις Ομάδες Facebook (https://www.facebook.com/groups/) ή τις Ομάδες LinkedIn
(https://www.linkedin.com/groups/) εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα χώρο για εσάς και τα μέλη σας να
επικοινωνείτε γύρω από τα κοινά συμφέροντα και να εκφράζετε τις απόψεις σας με πιο «ιδιωτικό» τρόπο.
Λειτουργούν ως πίνακες συζήτησης! Εναπόκειται σε εσάς αν κάνετε την ομάδα διαθέσιμη στο κοινό για
οποιονδήποτε να συμμετάσχει. Αυτές οι ομάδες μπορούν να απαιτήσουν έγκριση από το διαχειριστή (εσάς)
για να συμμετάσχουν τα μέλη. Μπορείτε να επιλέξετε να την κρατήσετε ιδιωτική ή μόνο με πρόσκληση.
Σε όλες τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν για την επεξεργασία του O1, έχουμε δει ότι οι οργανισμοί
νεολαίας που σχετίζονται με τις σπουδές και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας τείνουν να προτιμούν τις
Ομάδες LinkedIn, καθώς η πλατφόρμα είναι γνωστή για τη δικτύωση στο χώρο της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι
ομάδες Facebook προτιμούνται συχνά από οργανισμούς νεολαίας λόγω του ότι τα μέλη τους είναι ενεργοί
χρήστες σε αυτήν την πλατφόρμα.
Εάν θέλετε να κατανοήσετε καλύτερα ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Ομάδων Facebook και των Ομάδων
LinkedIn, δείτε εδώ: http://socialmediasun.com/wp-content/uploads/2013/10/Google-PlusCommunity-VS-Facebook-Group-VS-LinkedIn-Group.html .
Δυνατά σημεία






Οι ομάδες επιτρέπουν στα μέλη να αλληλεπιδρούν σχετικά με πιο συγκεκριμένα θέματα, όπως οι
ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο
Οι ομάδες διαθέτουν δίκτυα με το περιοριστικό χαρακτηριστικό "μόνο με πρόσκληση", εάν το
επιθυμούν ("κλειστές ομάδες")
Μπορείτε να δημιουργήσετε "Μυστικές ομάδες" (στο Facebook) που δεν είναι ορατές στα
αποτελέσματα αναζήτησης και μπορούν να ενταχθούν σε αυτές μόνο μέσω πρόσκλησης
Τα μέλη θα μπορούν να "παρακολουθούν" τις ομαδικές συζητήσεις
Οι ομάδες μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο που για παράδειγμα πρόκειται να μετακινηθεί στην
πόλη σας να έλθει σε επαφή μαζί σας με έναν εύκολο τρόπο

Αδυναμίες



Κάθε μέλος της ομάδας θα μπορεί να έχει την επαφή των άλλων χρηστών
Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την ώρα που κάνουν αναρτήσεις τα μέλη (π.χ. Εξωτερικές ώρες
εργασίας)

Πιθανοί κίνδυνοι


Τα μέλη επικοινωνούν απευθείας μαζί σας (μέσω της λειτουργίας ιδιωτικών μηνυμάτων)

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Πρέπει να αποφεύγεται η επικοινωνία μεταξύ ενός εργαζομένου και ενός νέου ατόμου. Όλες οι
επικοινωνίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην ομάδα.
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Παραδείγματα









Το Πανεπιστήμιο του Πόρτο (www.uporto.pt) χρησιμοποιεί τις Ομάδες LinkedIn για αποφοίτους,
φοιτητές και μέλη του προσωπικού, επιτρέποντάς τους να διατηρούν επαφή, να μοιράζονται
πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, προωθώντας ταυτόχρονα τη δικτύωση (για
περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το O1).
Το UF Stockholm χρησιμοποιεί ιδιωτικές ομάδες Facebook για εσωτερικές συζητήσεις εντός του
συμβουλίου, δημοσκοπήσεις για διαφορετικές ερωτήσεις, διάδοση πληροφοριών σχετικά με θέσεις
εργασίας/θέσεις πρακτικής άσκησης και για την ανταλλαγή εσωτερικών εγγράφων/πολιτικών εν όψει
π.χ. συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
διαβάστε O1).
Το Sverok (https://sverok.se/) χρησιμοποιεί ομάδες του Facebook για υπο-ομάδες με συγκεκριμένα
ενδιαφέροντα. Συμμετέχουν επίσης σε άλλη ομάδα Facebook για να προσλάβουν μέλη και να
επεκτείνουν το ακροατήριό τους.
Το Freethem (http://www.freethem.no/) διαθέτει μια ομάδα Facebook για κάθε τοποθεσία/πόλη
που δραστηριοποιείται με μικρότερες ομάδες που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα.
Το Svenska Kyrkans Unga (https://svenskakyrkansunga.se/) στη Σουηδία χρησιμοποιεί ομάδες του
Facebook για να δημοσιεύσει ευκαιρίες απασχόλησης και να διοργανώσει συναντήσεις ή εκδηλώσεις
απευθείας με τα μέλη κ.λπ.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Οδηγός για το πως να δημιουργήσετε μια Facebook Ομάδα:

https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content
https://www.youtube.com/watch?v=8KO3tK8YBJc
Οδηγός για το πως να χρησιμοποιήσετε μια LinkedIn Ομάδα:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/6/creating-a-linkedin-group?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=LhLaVaq4p-g

3.2. Θέλετε να πείτε την ιστορία σας μέσω ενός ιστολογίου?
Γενικά
Αν θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία σας ως σύμβουλος εργασίας για τους νέους ή ως οργανισμός για τη
νεολαία στην ευρύτερη κοινότητα του blogging από μια πιο προσωπική άποψη και απολαμβάνετε το
γράψιμο, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα ιστολόγιο (blog). Ένα blog μπορεί να ανοίξει νέο διάλογο ανάμεσα σε
εσάς και και τα μέλη σας ή άλλους bloggers. Είναι μια μορφή ενεργού συμμετοχής και δέσμευσης που μπορεί
να προκαλέσει νέες συνομιλίες και να προκαλέσει βαθύτερα συναισθήματα.
Εάν θέλετε να κάνετε blog ως οργανισμός νεολαίας, είναι σημαντικό να στοχεύσετε θέματα σχετικά με τα
οποία οι νέοι θέλουν να μάθουν περισσότερα και ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο τους, προκειμένου να
δημιουργηθεί μια ζωντανή εικονική κοινότητα. Να έχετε ως στόχο να προσφέρετε εμπνευσμένες, πρωτότυπες
γνώσεις και απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων, για να μετατρέψετε το blog σας σε ένα μέρος για συζήτηση.
Αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα blog ως οργανισμός εργασίας για τη νεολαία, μπορείτε απλά να το
συμπεριλάβετε ως καρτέλα στον ιστότοπο του ήδη υπάρχοντος οργανισμού σας. Εάν θέλετε να
δημιουργήσετε blog ανεξάρτητα ως σύμβουλος εργασίας για τη νεολαία, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες
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επιλογές: μια δημοφιλής πλατφόρμα blogging είναι το Wordpress.org (https://wordpress.org/) (self-hosting)
που έχει ελάχιστο κόστος για web hosting. Το Blogger (https://www.blogger.com/) είναι μια άλλη υπηρεσία
δημοσίευσης ιστολογίου που παρέχεται δωρεάν (παρέχεται από την Google). Οι διαφορές τους εξηγούνται
καλά εδώ, υπέρ του Wordpress (http://www.wpbeginner.com/opinion/wordpress-vs-blogger-whichone-is-better-pros-and-cons/). Δεν είστε βέβαιοι εάν το blogging είναι το σωστό για εσάς; Εάν συμφωνείτε
με το άρθρο «15 λόγοι που νομίζω ότι πρέπει να έχω ιστολόγιο» ίσως πρέπει να πάτε για αυτό!
(http://www.becomingminimalist.com/15-reasons-i-think-you-should-blog/ )
ΥΓ: Το WordPress.org και το WordPress.com είναι δύο διαφορετικές πλατφόρμες. Οι διαφορές τους μπορούν
να βρεθούν εδώ: http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/self-hosted-wordpress-org-vs-free-

wordpress-com-infograph/.
Δυνατά σημεία




Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους αναγνώστες σας που μπορούν να διαβάσουν δωρεάν τα
κείμενα σας
Μπορείτε να συνδέσετε το ιστολόγιό σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχετε (συμβουλές
για το Wordpress: https://en.support.wordpress.com/publicize/)
Λαμβάνετε σχόλια και οι αναγνώστες σας μπορούν να τα μοιράζονται στα δικά τους μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθιστώντας το ιστολόγιό σας περισσότερο αναγνωρισμένο

Αδυναμίες



Το blogging απαιτεί χρόνο και γράψιμο σε συνεπή βάση
Τα μεγάλα κείμενα μπορεί να αποθαρρύνουν

Πιθανοί κίνδυνοι



Αν επιλέξετε το Blogger, υπάρχουν κίνδυνοι ότι η Google μπορεί να αποφασίσει να κλείσει το
ιστολόγιό σας, καθώς δεν ανήκει σε εσάς
Μπορείτε να μοιραστείτε πολλά από την προσωπική σας ζωή

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Με το WordPress έχετε στην κατοχή σας όλα τα δεδομένα και ελέγχετε τις πληροφορίες που έχετε
μοιραστεί με τρίτους

Παραδείγματα




Το Astronomisk Ungdom (https://www.astronomiskungdom.se/) ανανεώνει τακτικά τον ιστότοπό
του με αναρτήσεις ιστολογίου που διανέμει μέσω του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του, το οποίο
περιλαμβάνει επίσης διάφορες συμβουλές, φωτογραφίες και συνδέσμους για να εγγραφείτε
Στο blog του Ungdomar, τα έφηβα μέλη του οργανισμού νεολαίας μπορούν να βρουν συνεντεύξεις
από άτομα που μπορούν να τα εμπνεύσουν στη Σουηδία (π.χ. πρώην επιχειρηματίες), καθώς και
συμβουλές σχετικά με διάφορα θέματα ενδιαφέροντος (όπως «πώς να διαχειρίζεστε το άγχος», «πώς
να διαχειρίζεστε τα α οικονομικά σας"κ.λπ.)

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
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Οδηγός βήμα-βήμα σχετικά με το blogging συμπεριλαμβάνεται στο “Η καλύτερη πλατφόρμα Blogging & Blog
Sites 2018”: https://firstsiteguide.com/tools/blogging/
Τα Χαρακτηριστικά ενός Ιστολογίου: https://firstsiteguide.com/characteristics-of-blog/
Πώς να ξεκινήσετε ένα επιτυχημένο ιστολόγιο το 2018: https://www.theminimalists.com/blog/

3.3. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων των ενδιαφερομένων και
να τους στείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
Γενικά
Εάν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπάρχουν ορισμένα εργαλεία που
μπορούν να σας βοηθήσουν στη δημιουργία της βάσης δεδομένων των επαφών, του ίδιου του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ενός ενημερωτικού δελτίου κ.λπ. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο από αυτά τα εργαλεία:
Το Mailchimp (https://mailchimp.com/) διαθέτει μια ελεύθερη και μια έκδοση με πληρωμή και δίνει στο
χρήστη τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων λειτουργιών, να δημιουργεί στοχευμένες καμπάνιες ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή διαφημίσεων και να στοχεύει το κοινό βάσει συμπεριφοράς και προτιμήσεων.
Το SendBlaster (http://www.sendblaster.com/), διαθέτει μια ελεύθερη και μια έκδοση με πληρωμή και σας
επιτρέπει να δημιουργείτε ενημερωτικά δελτία και να διαχειρίζεστε λίστες απευθείας στον υπολογιστή σας
και να χρησιμοποιείτε μια cloud υπηρεσία παρακολούθησης αλληλογραφίας για να διαχειρίζεστε αναφορές
και να βελτιώνετε τις καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Δυνατά σημεία



Σας επιτρέπει να μοιράζεστε πληροφορίες με πολύ εύκολο τρόπο (για παράδειγμα να δημιουργείτε
και να στέλνετε ενημερωτικά δελτία) στους ενδιαφερόμενους
Διευκολύνει τη διαχείριση δεδομένων που σχετίζονται με λίστες επαφών

Αδυναμίες




Η δημιουργία βάσεων δεδομένων των επαφών και η ενημέρωσή τους μπορεί να είναι πολύ
χρονοβόρα
Να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι δύσκολο
Ορισμένες λειτουργίες αυτών των εργαλείων πληρώνονται

Πιθανοί κίνδυνοι


Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GPDR) συνοδεύεται από πολύ
αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για το GDPR σε ξεχωριστή ενότητα αυτού του εγγράφου.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον GPDR στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/dataprotection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-
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organisations_en
https://www.gdpreu.org/
http://www.sepaforcorporates.com/thoughts/7-epic-gdpr-general-data-protectionregulation-infographics/
Παραδείγματα


Ο οργανισμός ZURY Association από τη Ρουμανία χρησιμοποιεί το Mailchimp για να διατηρήσει τις
επαφές του στις βάσεις δεδομένων και να αλληλεπιδράσει με τα μέλη του, τους εθελοντές και τους
νέους που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενημερώνονται για τη δραστηριότητα και τα έργα του
οργανισμού, καθώς και με ανακοινώσεις σχετικά με διαφορετικές τοπικές ή διεθνείς ευκαιρίες,
εκδηλώσεις, έργα ή δραστηριότητες. Το Mailchimp τους επιτρέπει να προσαρμόσουν τις
πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να προσελκύσουν καλύτερα
το κοινό τους, να συνδεθούν με τους συμμετέχοντες, τα μέλη και τους νέους γενικότερα, καθώς και
να αποτελέσει μια μορφή μάρκας για τη δομή.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Οδηγοί για τη χρήση του Mailchimp: https://mailchimp.com/resources/guides/
Σελίδα υποστήριξης του SendBlaster: http://www.sendblaster.com/en/support
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4. Αφήγηση σε πραγματικό χρόνο
4.1. Θέλετε να παρουσιάσετε στιγμές από τις εκδηλώσεις σας;
Γενικά
Οι ιστορίες Snapchat (https://www.snapchat.com/), το Instagram Live και το Facebook Live είναι οι
καλύτερες πλατφόρμες που μπορούν να φέρουν τα γεγονότα και τις εμπειρίες σας στις συσκευές των μελών
σας, μερικές φορές σε πραγματικό χρόνο!
Αυτές οι πλατφόρμες παρουσιάζουν τις στιγμές που έχετε τραβήξει (φωτογραφίες ή βίντεο) στην κοινότητά
σας για μια περίοδο 24 ωρών. Απλά βεβαιωθείτε ότι έχετε στείλει τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας σε μια
επιλεγμένη ομάδα (ανατρέξτε στην ενότητα " Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι "
αυτής της συμβουλής).
Κατά την προβολή των στιγμών σας, τα μέλη σας μπορούν να σας στέλνουν σχόλια και να αλληλεπιδρούν μαζί
σας μέσω μηνυμάτων κατά τη διάρκεια των 24 ωρών που οι "ιστορίες" είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση.
Η επιλογή μιας πλατφόρμας μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτός είναι ο λόγος που σας δίνουμε συμβουλές
παρακάτω πότε να χρησιμοποιήσετε και τι ανάλογα με τις ανάγκες σας:
Το Snapchat Stories σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια "ιστορία ομάδας" με τα μέλη σας. Αυτό το
χαρακτηριστικό είναι διαδραστικό καθώς σας επιτρέπει να στείλετε στιγμιότυπα (snaps) στην ομάδα σας (με
τα μέλη σας), αλλά επίσης τους επιτρέπει (τα μέλη σας) να συνεισφέρουν στην ιστορία με τα δικά τους snaps!
Επιλέξτε Snapchat εάν θέλετε τα βίντεό σας να είναι μέγιστης διάρκειας 10 δευτερολέπτων.
Ανάλογα με το πού η κοινότητά σας είναι πιο ενεργή, επιλέξτε Instagram Live ή Facebook Live αν θέλετε να
εκπέμψετε ζωντανά τα δικά σας γεγονότα για εμπλοκή σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό
απευθείας από τις εφαρμογές Instagram και Facebook μέσω της σελίδας ή των ομάδων σας (στο Facebook). Οι
θεατές θα μπορούν στη συνέχεια να σχολιάζουν ενώ εκπέμπουν ζωντανά. Απλά ανακοινώστε εγκαίρως στα
μέλη σας ότι θα εκπέμψετε ζωντανά.
Εάν θέλετε το βίντεό σας να γίνει μόνιμη ανάρτηση στη ροή σας, επιλέξτε το Facebook, καθώς τα μέλη σας θα
μπορούν να τα δουν ανά πάσα στιγμή.
Δυνατά σημεία


Τέσσερις διαστάσεις που εμπλέκουν τα μέλη σας: απορρόφηση, αμεσότητα, αλληλεπίδραση και
κοινωνικότητα (ανατρέξτε στο What Makes Live Events Engaging on Facebook Live Periscope, and
Snapchat) https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-

content/uploads/2017/05/CHILiveEvents.pdf





Προωθήστε τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητές σας κ.λπ.
Η ποιότητα είναι καλή
Είναι δημοφιλές
Είναι εύκολο

Αδυναμίες





Μπορεί να χρειαστούν πρόσθετοι πόροι για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής παρουσίας σας
Μπορεί να λάβετε αρνητικά σχόλια
Ο συντονισμός και το πότε να ξεκινήσει η μετάδοση μπορεί να είναι δύσκολα όταν βρίσκεστε στη
μέση ενός γεγονότος
Τα βίντεο δεν αποθηκεύονται σε ορισμένες πλατφόρμες
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας θα πέσει αμέσως (να έχετε ένα τροφοδοτικό)

Πιθανοί κίνδυνοι







Το Snap Map (στο Snapchat) μοιράζεται την πραγματική θέση του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, το
οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο, καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ιδιωτικού απορρήτου
(stalking) που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους νέους χρήστες ή ακόμα και να οδηγήσουν σε
μεγαλύτερες κοινωνικές απειλές (https://www.cnbc.com/2017/08/12/snapchats-snap-mapstokes-privacy-fears.html)
Οι οπαδοί σας θα λάβουν μια ειδοποίηση στις συσκευές τους όταν είστε ζωντανά, το οποίο μπορεί να
τους ενοχλήσει όταν διαβάζουν, κ.λπ.
Χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση στον οργανισμό σας
Χρειάζεται να είστε συνεπείς καθώς συνδέεστε με τα μέλη σας σε πραγματικό χρόνο και με δυναμικό
τρόπο
Ορισμένες διαδραστικές πτυχές μπορούν να προκαλέσουν προκλήσεις όπως ο όγκος και το
περιεχόμενο των σχολίων που μπορεί να είναι προσβλητικά (What Makes Live Events Engaging στο
Facebook Live Periscope, και Snapchat) https://www.microsoft.com/en-us/research/wpcontent/uploads/2017/05/CHILiveEvents.pdf.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων







Αποθαρρύνετε τα μέλη σας από τη χρήση του Snap Map, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν
την τοποθεσία του άλλου
Ενθαρρύνετε τα μέλη σας να απενεργοποιούν τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, ενώ μελετούν ή
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση
Βάλτε περιορισμούς στο ποιος βλέπει την ιστορία σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου σας
Αποφύγετε την προσθήκη ετικετών σε άτομα, εάν δημοσιεύσετε τις αναρτήσεις σας
Ελέγξτε την ποιότητα ήχου πριν κάνετε ζωντανή μετάδοση ή τραβήξετε βίντεο (αποφύγετε το θόρυβο
του περιβάλλοντος)
Snapchat για να σταματήσετε τη διατήρηση δεδομένων θέσης σε άτομα κάτω των 16 ετών στην
Ευρώπη: https://www.ft.com/content/f8a21928-48f0-11e8-8ee8-cae73aab7ccb.

Αναφερθείτε επίσης στην ενότητα #4 «Θέλετε να δημιουργήσετε σαγηνευτικές εικόνες και παρουσιάσεις;»
στα εργαλεία διαχείρισης έργου, για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε ψηφιακό
περιεχόμενο (βίντεο/φωτογραφίες).
Παραδείγματα


Οι οργανισμοί εργασίας για τη νεολαία όπως οι Freethem, Svenska Kyrkans Unga και Astronomisk
Ungdom κάνουν βίντεο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους και τα δημοσιεύουν στις ιστορίες
Snapchat.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις Snapchat Stories: https://blog.hootsuite.com/how-to-use-snapchat-

beginners-guide/#stories
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Facebook Live:

https://live.fb.com/about/
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https://blog.hubspot.com/marketing/facebook-live-guide
https://www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips-for-using-live
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/07/31/facebook-live-guide
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5. Διάδοση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα
Σε αυτό το κεφάλαιο, υποθέτουμε ότι ο οργανισμός νεολαίας σας έχει έναν ιστότοπο για να
εξετάσει τις παρακάτω συμβουλές. Αν δεν έχετε έναν ιστότοπο και χρειάζεστε έναν, σας
προτείνουμε αυτόν τον ολοκληρωμένο οδηγό για τον τρόπο δημιουργίας ενός:
https://websitesetup.org/.
Σκοπεύει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τις
πληροφορίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο, να δώσετε κάποιες συμβουλές για το πώς να βεβαιωθείτε
ότι μπορείτε να βρείτε τις σωστές πληροφορίες, πώς να αυξήσετε την πιθανότητα οι πληροφορίες
που μοιράζεστε online μπορούν να βρεθούν από άλλους.

5.1. Θέλετε να σας βρίσκουν?
Γενικά
Ο παγκόσμιος ιστός είναι μια σημαντική βάση πληροφοριακών δεδομένων και μπορεί να ειπωθεί ότι μπορείτε
να βρείτε διαδικτυακά όλα όσα χρειάζεστε, είτε σε μορφή κειμένου, εικόνας, βίντεο ή ήχου. Αυτό σημαίνει ότι
οι πληροφορίες που μοιράζεστε σε έναν ιστότοπο ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθούν από τους
ενδιαφερόμενους.
Όταν κάποιος ψάχνει για πληροφορίες, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιεί τους
καλύτερους τρόπους και ότι χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες αναζήτησης των πληροφοριών που αναζητά,
αλλιώς μπορεί να καταλήξει να μη βρει τις πληροφορίες που ψάχνει. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι μπορείτε να βελτιστοποιήσετε/επηρεάσετε τον τρόπο αναζήτησης/εντοπισμού των
πληροφοριών από τις μηχανές αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να επεκτείνετε την ορατότητα σας στο
διαδίκτυο και έτσι να γίνετε πιο αναγνωρισμένοι. Αυτό μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων δυνατοτήτων,
χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το Google Adwords (https://adwords.google.com/home/) ή
βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO).
Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης μέσω διαδικτύου που αναπτύχθηκε από την Google, όπου
οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για να εμφανίζουν σύντομο αντίγραφο διαφήμισης, καταχωρίσεις προϊόντων
και περιεχόμενο βίντεο στο δίκτυο διαφημίσεων Google σε χρήστες του διαδικτύου. Με τη χρήση αυτού θα
είστε σε θέση να έχετε μεγαλύτερη προβολή του οργανισμού σας. Στην ενότητα παραδειγμάτων αυτού του
κεφαλαίου μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο. Ελέγξτε το Google για μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς (https://www.google.com/nonprofits/) για περισσότερες ευκαιρίες και
συμβουλές σχετικά με το Google AdWords.
Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι η διαδικασία επηρεασμού της διαδικτυακής προβολής
ενός ιστότοπου ή μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα χωρίς πληρωμή του μηχανισμού αναζήτησης στο
Διαδίκτυο - που συχνά αναφέρονται ως αποτελέσματα "φυσικά", "οργανικά" ή "κερδισμένα". Σε γενικές
γραμμές, όσο πιο νωρίς (ή υψηλότερα στην κατάταξη στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης) και όσο
συχνότερα ένας ιστότοπος εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, τόσο περισσότερους
επισκέπτες θα λάβει από τους χρήστες της μηχανής αναζήτησης.
H SEO μπορεί να στοχεύει σε διαφορετικά είδη αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης εικόνων,
της αναζήτησης βίντεο, της ακαδημαϊκής αναζήτησης, της αναζήτησης ειδήσεων και των κάθετων μηχανών
αναζήτησης για κάθε τομέα. H SEO διαφέρει από την τοπική βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης,
δεδομένου ότι η τελευταία επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής παρουσίας μιας
επιχείρησης, ώστε οι ιστοσελίδες της να εμφανίζονται από τις μηχανές αναζήτησης όταν ένας χρήστης εισάγει
μια τοπική αναζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του. Αντίθετα, ο πρώτος επικεντρώνεται περισσότερο
στις εθνικές ή διεθνείς αναζητήσεις.
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Ως διαδικτυακή στρατηγική μάρκετινγκ, η SEO εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανές
αναζήτησης, τους αλγορίθμους που προγραμματίζονται από τον υπολογιστή οι οποίοι υπαγορεύουν τη
συμπεριφορά των μηχανών αναζήτησης, τους ανθρώπους που ψάχνουν, τους πραγματικούς όρους
αναζήτησης ή τις λέξεις-κλειδιά που πληκτρολογούνται στις μηχανές αναζήτησης και τις μηχανές αναζήτησης
που προτιμά το κοινό-στόχος. Η βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνει την επεξεργασία
του περιεχομένου του, την προσθήκη περιεχομένου, τη δημιουργία HTML και τη σχετική κωδικοποίηση, ώστε
να αυξηθεί η συνάφεια με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά και να αρθούν τα εμπόδια στις δραστηριότητες
ευρετηρίου των μηχανών αναζήτησης.
Για να βεβαιωθείτε ότι εσείς και οι πληροφορίες που μοιράζεστε ηλεκτρονικά παρουσιάζονται στα
αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης θα πρέπει:
 Να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά στους συνδέσμους ή τις διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator)
 Χρησιμοποιήστε μόνο διευθύνσεις URL που μπορούν να διαβαστούν, καθώς διευκολύνει τις μηχανές
αναζήτησης να σας εντοπίσουν και αν υπάρχει ανάγκη να διαχωριστούν οι λέξεις σε μια διεύθυνση
URL, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε παύλες
 Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στις διευθύνσεις URL, διότι με κεφαλαία γράμματα μπορεί
να είναι πιο δύσκολο για τις μηχανές αναζήτησης να βρουν αυτή τη διεύθυνση URL
 Να είναι σχετικές και να έχουν ποιοτικά περιεχόμενα, καθώς οι μηχανές αναζήτησης προσπαθούν να
παρέχουν τα πιο συναφή αποτελέσματα σε κάθε αναζήτηση
 Να έχετε έναν ιστότοπο γρήγορης φόρτωσης και πολλαπλών πλατφορμών
 Να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη περιγραφή (η σύντομη παράγραφος του κειμένου που εμφανίζεται
κάτω από τη διεύθυνση URL μιας σελίδας στο αποτέλεσμα αναζήτησης)
 Να βάζετε ετικέτες στις φωτογραφίες σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα, καθώς θα αυξήσει τις
πιθανότητες εμφάνισης των εικόνων σας στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται από τους χρήστες
 Να μην υπερφορτώνετε τον ιστότοπο με λέξεις-κλειδιά, επαναλαμβάνοντάς τις παντού
 Να αποφύγετε τη χρήση διαφημίσεων, καθώς δεν επηρεάζει μόνο την αναγνωσιμότητα του
ιστότοπού σας αλλά και τον χρόνο φόρτωσης
 Να αποφεύγετε να έχετε αντιγράψει περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους, γιατί όταν συμβαίνει
αυτό, η μηχανή αναζήτησης ενδέχεται να μην εμφανίζει τον ιστότοπο ως αποτέλεσμα αναζήτησης
Δυνατά σημεία


Η χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προβολή του ιστότοπού σας και,
συνεπώς, την αναγνώρισή σας είτε σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό
μπορεί να φέρει επαφές από περισσότερους οργανισμούς νεολαίας και άλλους παρόμοιους φορείς.

Αδυναμίες


Δεν είναι μια πολύ εύκολη ή ξεκάθαρη διαδικασία

Πιθανοί κίνδυνοι


Η χρήση αυτών των εργαλείων απαιτεί χρόνο ή/και χρήμα και απαιτεί γνώσεις/δεξιότητες που
ενδέχεται να μην υπάρχουν στο προσωπικό του οργανισμού σας για τη νεολαία.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Η χρήση δωρεάν πλατφόρμων eLearning, όπως Coursera (https://www.coursera.org/) ή edX
(https://www.edx.org/), μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση των απαραίτητων
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γνώσεων/δεξιοτήτων.
Παραδείγματα


Ο οργανισμός ZURY Association χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του τη λειτουργία
SEO για την ιστοσελίδα και το blog του, προκειμένου να βρεθεί εύκολα από τους πιθανούς νέους
ανθρώπους και τους συμμετέχοντες ή τους εταίρους που μπορούν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις
και τα έργα τους. Η λειτουργία SEO τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους όρους που
χρησιμοποιούνται συνήθως στο δυνητικό τους κοινό, είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με το έργο
τους και έτσι είναι πιο εύκολο για τον οργανισμόνα εμφανίζεται στις αναζητήσεις Google ή σε άλλες
αναζητήσεις στο διαδίκτυο, έχοντας περισσότερες πιθανότητες να γίνει γνωστός σε τοπικό επίπεδο ,
σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Λίστα Μηχανών Αναζήτησης: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines
Οδηγός για τη χρήση των Google AdWords:

https://support.google.com/adwords/answer/6146252?hl=en&utm_medium=et&utm_campaign=en
&utm_source=ww-ww-et-b2bfooter_adwords&_ga=2.14246334.886612459.15258654022127553964.1525865402
Οδηγός για τη λειτουργία των Google AdWords: https://www.wordstream.com/articles/what-is-googleadwords
Οδηγός για SEO:

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://searchengineland.com/guide/seo
https://blog.kissmetrics.com/seo-guide/

5.2. Θέλετε να μάθετε καλύτερα το κοινό του ιστότοπού σας;
Γενικά
Ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαχείρισης μιας ιστοσελίδας/ιστολογίου(blog) είναι να ελέγχει/να λάβει
γνώση για την πρόσβαση σε αυτή την πηγή, για παράδειγμα ποιος την επισκέπτεται, από πού, πόση ώρα
μένουν, ποιες σελίδες βλέπουν, εάν επιστρέφουν και πολλές άλλες πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως το Google Analytics (https://www.google.com/analytics/).
Το Google Analytics είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων προϊόντων ανάλυσης δεδομένων και εμπορίας που
επιτρέπει την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, την ανάπτυξη σχετικών γνώσεων και, στη
συνέχεια, την παροχή μιας πιο δεσμευτικής εμπειρίας .
Υπάρχουν και άλλοι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να πάρετε από την ανάλυση του ιστότοπού σας που
μπορουν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της χρήσης του. Ορισμένοι
σύνδεσμοι με λίστες σχετικά με αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα παρακάτω στην ενότητα «Εκπαιδευτικά
εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι».
Δυνατά σημεία


Επιτρέπει στο χρήστη να λαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία της σελίδας

ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
This document has been prepared for the European Commission however it reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

31



(-ων) του οργανισμού και με αυτές τις πληροφορίες είναι δυνατόν, αν χρειαστεί, να το ενημερώνει
Γνωρίζετε καλύτερα το ακροατήριό σας

Αδυναμίες



Ορισμένα από τα εργαλεία είναι εξ’ολοκλήρου με πληρωμή ή έχουν κάποιες λειτουργίες επί
πληρωμή
Τα συμπεράσματα που λαμβάνονται από την "ανάγνωση" των διαθέσιμων πληροφοριών μπορεί να
είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά από κάποιον που δεν έχει υπόβαθρο πληροφορικής

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Google Analytics 360 Suite Help Center: https://support.google.com/360suite/?visit_id=1-

636615436281680992-2841567378&p=analytics_solutions&rd=2#topic=6292521
Εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπων:

http://www.razorsocial.com/website-analysis-tools/
https://www.business2community.com/seo/25-powerful-website-audit-tools-check-01570949
https://www.inc.com/guides/12/2010/11-best-web-analytics-tools.html
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6. Εργαλεία διαχείρισης έργων
Η διαχείριση του έργου δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, καθώς ορισμένα έργα μπορεί να είναι απλά (για
παράδειγμα, η ανάπτυξη μιας έκθεσης) και άλλα πολύ σύνθετα (για παράδειγμα, η διοργάνωση
μιας εκδήλωσης 5 ημερών για 200 άτομα). Σύμφωνα με το στόχο και την πολυπλοκότητα του έργου,
την ομάδα για την υλοποίησή της, τους διαθέσιμους πόρους και την ομάδα-στόχο, τα εργαλεία
διαχείρισης έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την ανάπτυξη του έργου και
να διασφαλίσουν ότι θα ικανοποιηθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Ένα εργαλείο διαχείρισης έργων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσει, να οργανώσει, να
αναπτύξει και να διαχειριστεί τους πόρους και την ομάδα. Ανάλογα με τα εργαλεία, η
λειτουργικότητα τους μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση και σχεδιασμό, προγραμματισμό,
διαχείριση κόστους, κατανομή πόρων, λογισμικό συνεργασίας, επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, ροή
εργασιών, πιθανούς κινδύνους, ποιότητα, τεκμηρίωση και συστήματα διαχείρισης.

6.1. Θέλετε να διαχειριστείτε τα έργα σας με πιο αποτελεσματικό τρόπο;
Γενικά
Τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαχείριση των έργων μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα καθώς σας επιτρέπουν
να βεβαιωθείτε ότι όλη η ομάδα έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των απαιτούμενων
εργασιών. Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα αυτών των εργαλείων:
Το Trello (www.trello.com) είναι ένα απλό στη χρήση εργαλείο διαχείρισης έργων το οποίο, χάρη στη χρήση
πινάκων (ως έργο) και καρτών (μηνυμάτων), διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μιας ομάδας.
Το Asana (https://asana.com/) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να
διαχειρίζονται εύκολα ένα έργο, με το να μοιράζονται έγγραφα, καθήκοντα, προθεσμίες, ευθύνες, ορόσημα
και αποτελέσματα.
Δυνατά σημεία



Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις ομάδες να είναι πιο παραγωγικές καθώς επιτρέπουν το
διαμοιρασμό των πληροφοριών σε έναν συγκεντρωτικό χώρο
Κάθε μέλος της ομάδας θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες

Αδυναμίες


Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σωστά τα εργαλεία.

Πιθανοί κίνδυνοι


Ο χρήστης μπορεί ακούσια να διαγράψει διαθέσιμα αρχεία/πληροφορίες.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να κάνει τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
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Υποστήριξη για τη χρήση του Trello: https://help.trello.com/
Οδηγός για τη χρήση του Asana: https://asana.com/guide

6.2. Θέλετε να μοιραστείτε αρχεία με την ομάδα σας;
Γενικά
Τα διαθέσιμα εργαλεία για την κοινή χρήση αρχείων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για την ανταλλαγή όλων
των ειδών αρχείων με την ομάδα σας. Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα αυτών των εργαλείων:
Το Google Drive (https://www.google.com/drive/) που επιτρέπει στους χρήστες να
δημιουργούν/τροποποιούν, να ανεβάζουν, να αποθηκεύουν και να οργανώνουν αρχεία κειμένου,
υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες, εικόνες και διαγράμματα και χάρτες. Σας επιτρέπει επίσης να
μοιράζεστε όλες τις προηγούμενες λειτουργίες και αρχεία με την ομάδα σας (δίνοντας τη δυνατότητα δύο ή
περισσότερων ατόμων να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο αρχείο). Ελέγξτε το Google για μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς (https://www.google.com/nonprofits/) για περισσότερες ευκαιρίες και συμβουλές.
Το Dropbox (https://www.dropbox.com/) επιτρέπει στους χρήστες του να μοιράζονται εύκολα, να
συγχρονίζουν και να βρίσκουν έγγραφα που φιλοξενούνται σε ένα κεντρικό σημείο.
Το Mega (https://mega.nz/) είναι ένα είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud και αρχειοθέτησης αρχείων
που είναι γνωστή για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της.
Δυνατά σημεία



Μπορείτε εύκολα να μοιράζεστε αρχεία με όποιον θέλετε
Ορισμένα εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν/ενημερώνουν/εργάζονται
ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο.

Αδυναμίες


Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες έχουν περιορισμούς (για παράδειγμα το μέγεθος των αρχείων
που μπορείτε να ανεβάσετε) ή έχουν λειτουργίες επί πληρωμή.

Πιθανοί κίνδυνοι


Καταχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών στο διαδίκτυο, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση
άλλα άτομα.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Βεβαιωθείτε ότι έχετε προστατεύσει τις πληροφορίες σας (για παράδειγμα θέτοντας έναν κωδικό
πρόσβασης στα κοινόχρηστα αρχεία).

Παραδείγματα


Ο οργανισμός ZURY Association χρησιμοποιεί το MEGA για να μοιράζεται και να αποθηκεύει υλικό
από διαφορετικά έργα και δραστηριότητες, κυρίως οπτικό περιεχόμενο όπως βίντεο και
φωτογραφίες, καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο από διαφορετικούς υπαλλήλους, εθελοντές με βάση
ένα μοναδικό όνομα χρήστη/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης . Η
χρήση του εργαλείου είναι δωρεάν για μέχρι 50GB αποθηκευμένου περιεχομένου.
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Οδηγός του Google Drive: https://support.google.com/drive/?hl=en#topic=14940
Ηλεκτρονική σελίδα βοήθειας για το Dropbox: https://www.dropbox.com/help

6.3. Θέλετε να κρατάτε επαφή με την ομάδα σας;
Γενικά
Τα διαθέσιμα εργαλεία για να κρατάτε επαφή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για την ενημέρωση της ομάδας
σας σχετικά με όλη την επικοινωνία. Εκτός από αυτά τα εργαλεία, υπάρχουν μερικά εργαλεία που
συγκεντρώνουν μια ποικιλία εργαλείων επικοινωνίας, επιτρέποντας να έχετε όλη την επικοινωνία στο ίδιο,
κεντρικό εργαλείο. Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα αυτών των εργαλείων:
Το WhatsApp (https://www.whatsapp.com/) είναι ένα δωρεάν εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες του
να μοιράζονται μηνύματα, έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο, είτε σε ένα μόνο άτομο είτε σε μια ομάδα.
Το Slack (https://slack.com/) είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που επιτρέπει στο χρήστη να λαμβάνει
πληροφορίες από διάφορα άλλα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το WhatsApp, το Google Drive και το
Facebook.
Δυνατά σημεία


Η χρήση αυτού του είδους των εργαλείων καθιστά πολύ εύκολη για όλη την ομάδα να έχει πάντοτε
τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Αδυναμίες


Μπορεί να προκαλεί απόσπαση της προσοχής στην εκτέλεση των καθημερινών
δραστηριοτήτων/εργασιών, εάν χρησιμοποιείται ως συζήτηση/συνομιλία μεταξύ των χρηστών.

Πιθανοί κίνδυνοι


Η απώλεια χρόνου εργασίας λόγω της χρήσης αυτών των εργαλείων.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Να δημιουργείτε διαδικασίες για τη χρήση των εργαλείων.

Παραδείγματα


Η Educatio Association (www.asociatiaeducatio.ro) (ένας οργανισμός από τη Ρουμανία) έχει
δημιουργήσει μια συγκεκριμένη μέθοδο επικοινωνίας με τη χρήση του WhatsApp που επιτρέπει
στους χρήστες να αναγνωρίζουν εύκολα ότι το μήνυμα που ελήφθη έχει αποσταλεί από τον
οργανισμό. Κάθε έργο έχει μια ταυτότητα και είναι δομημένο ως εξής:
o
o
o
o

Όνομα ομάδας: Τίτλος Έργου/ Εκπαίδευση / Έτος
Περιεχόμενο μηνύματος
Όνομα / Λήξη / Περιγραφή Εκδήλωσης
Όνομα / Προθεσμία / Αίτημα Εκδήλωσης
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o Όνομα έργου / Προθεσμία / Αίτημα
o Όνομα έργου/ Προθεσμία /Ενημέρωση εργασίας
Κάθε ομάδα WhatsApp έχει τα μέλη της που είναι σε κάθε έργο. Όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα στην
ομάδα WhatsApp, τα μέλη της ομάδας αυτής ενημερώνονται αμέσως.
Η Bee Active είναι μια ένωση για τους νέους που χρησιμοποιεί το Slack για να διαχειριστεί τα
εσωτερικά τους έργα.
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Σελίδα υποστήριξης για το WhatsApp: https://faq.whatsapp.com/
Οδηγός χρήσης για το Slack: https://get.slack.help/hc/en-us/categories/360000049043-getting-started

6.4. Θέλετε να δημιουργήσετε εντυπωσιακές εικόνες και παρουσιάσεις;
Γενικά
Τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργία εικόνων ή παρουσιάσεων μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα καθώς
σας επιτρέπουν να δημιουργείτε πολύ ελκυστικές εικόνες και παρουσιάσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν
να προσελκύσετε το κοινό-στόχο σας. Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα αυτών των εργαλείων:
Το Prezi (https://prezi.com/) επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί (μόνος ή σε μια ομάδα), να παρουσιάζει
και να αναλύει (μέσω του εργαλείου ανάλυσης) αξιόλογες παρουσιάσεις με πολύ εύκολο τρόπο.
Το Canva (https://www.canva.com/) για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
(https://about.canva.com/canva-for-nonprofits/) δίνει στον οργανισμό την πρόσβαση σε χαρακτηριστικά
premium της Canva for Work για έως και 10 άτομα δωρεάν. Αυτό το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα να
σχεδιάσετε παρουσιάσεις, γραφικά κοινωνικών μέσων και πολλά άλλα με χιλιάδες όμορφα σχέδια.
Δυνατά σημεία


Η χρήση αυτών των εργαλείων θα διευκολύνει τους οργανισμούς για τη νεολαία να συνδεθούν με το
κοινό-στόχο και να μοιραστούν το μήνυμά τους

Αδυναμίες


Η δημιουργία γραφικών/εικόνων μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα, ακόμα περισσότερο για κάποιον
χωρίς προηγούμενη γνώση/υπόβαθρο για το θέμα

Πιθανοί κίνδυνοι


Η χρήση αυτών των εργαλείων απαιτεί χρόνο ή/και χρήμα και απαιτεί γνώσεις/δεξιότητες που
ενδέχεται να μην υπάρχουν στο προσωπικό του οργανισμού σας για τη νεολαία.

Μέτρα μετριασμού κινδύνων


Η χρήση δωρεάν πλατφορμών για eLearning, όπως το Coursera (https://www.coursera.org/) ή το
edX (https://www.edx.org/), μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση των απαραίτητων
γνώσεων/δεξιοτήτων.
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Παραδείγματα






Οι διεθνείς εθελοντές και οι τοπικοί εθελοντές του οργανισμού ZURY Association χρησιμοποιούν το
Prezi ως υλικό υποστήριξης για τις παρουσιάσεις τους, τα μαθήματα γλώσσας και τα εργαστήρια που
προσφέρουν στους ντόπιους νέους, καθιστώντας τα έτσι πιο ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά για τους
δικαιούχους.
Το Ofensiva Tinerilor χρησιμοποιεί το Prezi για τη δημιουργία διαδραστικών υλικών παρουσίασης
με δημιουργικά σχέδια και γραφικά, και με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός καταφέρνει να
προσελκύσει την προσοχή του κοινού και τους εμπλέκει σε ένα μοναδικό ταξίδι.
Το AT4T είναι μη κυβερνητικός πολιτιστικός σύλλογος από τη Ρουμανία που χρησιμοποιεί το Canva
για να δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα υλικά για την επικοινωνία και την προβολή τους, όπως
αφίσες, εικόνες κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο O1.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια/Οδηγοί/Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
Πλήρης οδηγός για το Canva στα social media για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς:

https://www.canva.com/learn/social-media-for-nonprofits/
Σελίδα υποστήριξης για το Prezi: https://prezi.com/support/
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7. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)
Βήμα 1ο: Σκοπός της μελέτης
Αυτή η Μελέτη Επιπτώσεων Ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment (“PIA”)) εξετάζει τα ζητήματα
ιδιωτικού απορρήτου που σχετίζονται με τη συλλογή, το χειρισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τους νέους στο πλαίσιο της διαδικτυακής εργασίας για νέους. Η PIA δημιουργήθηκε από
τη Μυρσίνη Γλυνού στο eGovlab του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, με βάση την έρευνα της Liane
Colonna3 στο πλαίσιο του προγράμματος eSkills Match4. Η PIA εγκρίθηκε από την Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, Benita Falenius.
Ο κύριος σκοπός της PIA είναι να εξετάσει τα θέματα ιδιωτικότητας που συνδέονται με τη συλλογή
και την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων των ατόμων (εν προκειμένω νέων) σε διαδικτυακά
κανάλια (κοινωνικά μέσα, ιστολόγια, ιστότοποι, κ.λπ.) που διαχειρίζεται ένας οργανισμός που
ασχολείται με θέματα εργασίας για τη νεολαία. Ειδικότερα, η PIA επιδιώκει να προσδιορίσει τις
επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και να αναπτύξει μια εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων από την
προοπτική των νέων ανθρώπων, μέλη ενός οργανισμού που ασχολείται με θέματα εργασίας για τη
νεολαία.
Προσπαθεί επιπλέον να προσδιορίσει τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποφευχθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τον επικείμενο Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία των Δεδομένων ("GDPR"). Όταν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή
αποδειχθούν αναπόφευκτες, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι η αιτιολόγηση της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων γίνεται με τον πλέον σαφή και διαφανή τρόπο.
Βήμα 2: Προσωπικά δεδομένα
Το GDPR εφαρμόζεται σε "προσωπικά δεδομένα" και σε "συλλέκτες δεδομένων5". Οι οργανώσεις
εργασίας για τη νεολαία μπορεί να είναι "συλλέκτες δεδομένων", καθώς μπορούν να συλλέγουν
"προσωπικά δεδομένα" όπως φωτογραφίες και βίντεο των μελών τους (δηλ. των νέων) κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, γεγονότων ή παρόμοιων και να τα αποθηκεύουν σε
ηλεκτρονική μορφή σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Αυτές οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που
λαμβάνονται από τους συμβούλους νεολαίας μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με
τα άτομα καθώς καταγράφουν τις ενέργειες των ατόμων. Οι οργανώσεις εργασίας για τη νεολαία
μπορούν επίσης να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με πολιτικές ή θρησκευτικές
πεποιθήσεις, προσωπικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας ή τη σεξουαλική ζωή των
ατόμων. Αφού δημοσιευθούν ηλεκτρονικά, τα ίδια δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικά
δεδομένα στα χέρια άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανάλογα με την πιθανή επίπτωση
της επεξεργασίας για άτομα.

3

Η Δρ. Liane Colonna είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Δικαίου και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και μέλος του Σουηδικού
Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικαίου και Πληροφορικής (IRI). Απέκτησε το Διδακτορικό της στο Δίκαιο το Μάιο 2016 στο Πανεπιστήμιο της
Στοκχόλμης.

4

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της Δρ. Liane Colonna και η μελέτη PIA για το Ευρωπαϊκό έργο e-Skills Match υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως ένα μη δημόσιο έγγραφο.

5

Data collectors: the entity deciding the purpose and the means of data collection.
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Βήμα 3: Εκτίμηση κινδύνου και συστάσεις για την ιδιωτικότητα
Περιγραφή Αρχής
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα

Αξιολόγηση
συμμόρφωσης /
κινδύνου

Συστάσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι νέοι ενημερώνονται κατάλληλα πριν τη συλλογή
πληροφοριών ή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών)
και τη αποθήκευση αυτών σε οποιοδήποτε σύστημα ή κανάλι
κοινωνικών μέσων.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα ακόλουθα:
•ότι συλλέγονται πληροφορίες ή δεδομένα,
• ο λόγος για τον οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες,
• ποιοι θα είναι οι αποδέκτες,
• εάν η παροχή πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, και
• ποια είναι τα δικαιώματα πρόσβασης για τη διόρθωση των
πληροφοριών.

Νομιμότητα:
Ουσιαστικά, η
νομιμότητα σημαίνει
ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πληροί
τις νομικές του
υποχρεώσεις όσον
αφορά την
επεξεργασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της ΕΕ,
αυτό σημαίνει, για
παράδειγμα, ότι η
επεξεργασία
δεδομένων πληροί τις
προϋποθέσεις που
ορίζονται στο ΓΔΑΠ,
ιδίως το άρθρο 6 που
εκθέτει τους
νομικούς λόγους
επεξεργασίας, καθώς
και τα άρθρα 7 και 8
του Χάρτη των
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων την
Ευρωπαϊκή Ένωση και
το άρθρο 8 της ΕΣΑΔ.

Δεν παρέχονται στους
νέους λεπτομέρειες της
συναίνεσης κατόπιν
ενημέρωσης.

Αναπτύξτε μια ισχυρή διαδικασία σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ειδοποίηση σχετικά με το απόρρητο,
η οποία θα περιγράφει τις αποκαλύψεις και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής που παρέχονται από το χρήστη. Θα πρέπει επίσης να
συνεπάγεται τη συναίνεση που επιτυγχάνεται με την αποδοχή από το
χρήστη άτομο, αντί να θεωρείται ως αθέτηση. Η συγκατάθεση πρέπει
να παρέχεται ελεύθερα, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και
αναμφισβήτητη (σημείωση: η σιωπή ή η αδράνεια δεν συνιστούν
συγκατάθεση).
Βεβαιωθείτε ότι η συναίνεση για τη μεταποίηση είναι διακριτή, σαφής
και δεν είναι «συνδυασμένη» με άλλες γραπτές συμφωνίες ή δηλώσεις.
Εφαρμόστε ένα μηχανισμό για να επαληθεύσετε ότι οι νέοι που
επιθυμούν να γίνουν μέλη του οργανισμού εργασίας για τη νεολαία
παρείχαν τη συγκατάθεσή τους.
Εφαρμόστε ένα μηχανισμό για να αποδείξετε ότι δόθηκε συγκατάθεση.
Με άλλα λόγια, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ένα σύστημα για την
καταγραφή της συναίνεσης και ότι υπάρχει μία αποτελεσματική
διαδικασία ελέγχου.
Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη
συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Με άλλα λόγια, θα πρέπει επίσης
να υπάρχει εύκολα προσβάσιμη επιλογή να εξαιρεθεί ξανά ανά πάσα
στιγμή.
Δώστε ειδοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων ότι, ενώ έχουν το
δικαίωμα να αποσύρουν συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, αυτό δεν
θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν
από την απόσυρσή της.

Νομιμότητα

Ο οργανισμός νεολαίας
δεν ενημερώνει τα μέλη

Παρέχετε μια ειδοποίηση περί απορρήτου / πολιτική που ορίζει σαφώς
τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός νεολαίας μπορεί να
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του (τους νέους) σχετικά
με το ποιος μπορεί να τα
παρακολουθήσει μέσω
ηλεκτρονικών μέσων,
όπως και τις αναρτήσεις
/δημοσιεύσεις τους
αλλά και για την έκθεσή
τους μέσα από τα
κανάλια κοινωνικών
μέσων μαζικής
ενημέρωσης.
Οι ανεπαρκείς έλεγχοι
γνωστοποίησης
αυξάνουν την
πιθανότητα να
μοιραστούν τις
πληροφορίες αυτές με
έλλειψη ασφάλειας.

χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, όπως για:

• να επικοινωνήσει μαζί του για τις δραστηριότητες του οργανισμού
• να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που
σχετίζονται με τους αυτο-αναπτυξιακούς του στόχους

Ενημερώστε τους νέους για την πολιτική απορρήτου στο αρχικό στάδιο
της εγγραφής και πριν συλλέξετε οποιαδήποτε πληροφορία.

Επιβεβαιώστε πως η πολιτική απορρήτου είναι εύκολα προσβάσιμη
στον ιστότοπο.

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια τησ εγγραφής, οι νέοι μπορούν να
επιλέξουν το επίπεδο επικοινωνίας και προβολής των στοιχείων τους.

Προειδοποιήστε τους νέους για τους διάφορους κινδύνους που
σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων .

Παρέχετε στους χρήστες πολλαπλές επιλογές για το επίπεδο
πρόσβασης στην πληροφορία που θα μοιράζονται ή θα καταργούν το
περιεχόμενό τους και να τους ενημερώνετε για το ποιος μπορεί να δει
τις πληροφορίες αυτές. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
γεγονός ότι οι εργοδότες που αναζητούν ορισμένα προφίλ υποψηφίων
να μπορούν να δουν τις θέσεις, το προφίλ, κ.λπ.

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την
αποδέσμευση όλων αυτών των πληροφοριών, εάν επιθυμούν, και
ειδικά σε φωτογραφίες. Μια πρόταση είναι να αποφευχθεί η
επισήμανση φωτογραφιών από προεπιλογή και, στη συνέχεια, να δοθεί
στους νέους η δυνατότητα να τις επισημάνουν οι ίδιοι.

Νομιμότητα

Υπάρχει έλλειψη
προειδοποίησης στους
νέους όσον αφορά την
ανταλλαγή στοιχείων.
Tρίτα μέρη ενδέχεται να
έχουν πρόσβαση στις
προσωπικές τους
πληροφορίες χωρίς τη
συγκατάθεσή τους (π.χ.
οι άνθρωποι μπορούν
να κατεβάσουν
"αποδεικτικά στοιχεία"
που διατίθενται μέσω
δημόσιων προφίλ). Εν
ολίγοις, οι νέοι
ενδέχεται να μη
γνωρίζουν τις συνέπειες
της ανάρτησης

Θα πρέπει να είναι σαφές πως "τα αποδεικτικά στοιχεία" ή
οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχουν μεταφορτωθεί στον ιστότοπο ή στα
κανάλια κοινωνικών μέσων ενδέχεται να εμφανίζονται και να
μοιράζονται με τρίτους εάν το προφίλ τους αναφέρεται ως "δημόσιο".
Η ειδοποίηση και η προειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως και η ξεκάθαρη
αναφορά στους κινδύνους.
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δεδομένων online.
Δημοσίευση προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών και
επικοινωνιών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Νομιμότητα

Δεν είναι σαφές πώς οι
οργανισμοί που
εργάζονται με τη
νεολαία θα έχουν "τη
δυνατότητα να
επιδεικνύουν και να
τεκμηριώσουν" πως οι
διαδικασίες τους είναι
σύμφωνες με την αρχή
της λογοδοσίας στο
πλαίσιο του GDPR.

Τήρηση αρχείων επεξεργασίας.

Συνεργασία με αρχές και φυσικά πρόσωπα - παρέχοντας τις
απαιτούμενες πληροφορίες ή έγγραφα.

Ανάπτυξη διαδικασιών που θα επιδικνύουν πως τα μέτρα ασφαλείας
είναι αποτελεσματικά και συμβατά με το GDPR.

Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών για τον εντοπισμό, τον έλεγχο
και την αναφορά σχετικά με τη χρήση δεδομένων (π.χ. με εφαρμοσμένα
αρχεία καταγραφής / πρωτοβουλίες διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών και διαχείρισης συμβάντων (SIEM) ή διαχείρισης
ταυτότητας και πρόσβασης (IAM)).

Περιορισμός σκοπού:
Ουσιαστικά, η αρχή
του περιορισμού του
σκοπού απαιτεί από
τον υπεύθυνο
επεξεργασίας
δεδομένων να
παράσχει έναν
συγκεκριμένο και
νομίμως
αιτιολογημένο λόγο
για τον οποίο
συλλέγει τα
δεδομένα του. Αυτή η
εξήγηση πρέπει να
γίνει ρητή
ταυτόχρονα με τη
συλλογή δεδομένων.
Η αρχή αυτή επίσης
απαιτεί πως ο
υπεύθυνος
επεξεργασίας
δεδομένων θα
χρησιμοποιήσει τα
δεδομένα μόνο για
τους σκοπούς, που
είχαν δηλωθεί στο
υποκείμενο των
δεδομένων κατά τον
χρόνο συλλογής
αυτών.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, ενημερώστε τους νέους για τη συλλογή
και χρήση δεδομένων στο σημείο εγγραφής (πριν τη συλλογή
οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων).

Η συμμόρφωση με την
αρχή του περιορισμού
του σκοπού είναι
ασαφής, γεγονός που
δημιουργεί κίνδυνο για
τη χρήση δεδομένων
που έχουν συλλεγεί και
μπορεί να μην
χρησιμοποιηθούν με τις
προσδοκίες αυτού που
τις παρέχει.

Να είστε σαφείς σχετικά με όλες τις πιθανές χρήσεις των δεδομένων,
ώστε να καταλάβει ο νέος πως μπορεί να χρησιμοποιηθούν πέρα των
αναμενόμενων προσδοκιών του.

Παρακολουθήστε και αναλύστε την πρόσβαση και τη χρήση
προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι περιορίζεται μόνο
στον αναφερόμενο σκοπό και ότι δεν υπάρχουν άλλες μη
εξουσιοδοτημένες ή μη συμμορφούμενες προσβάσεις.

Καθορίστε πολιτικές πρόσβασης προσωπικών δεδομένων για την
επιβολή του περιορισμού του σκοπού.

Εξασφαλίστε την επεξεργασία που σχετίζεται με τους σκοπούς μέσω
τακτικών ελέγχων.
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Ποιότητα δεδομένων:
Σύμφωνα με την αρχή
της ποιότητας των
δεδομένων, όλα τα
προσωπικά δεδομένα
"πρέπει να είναι
ακριβή και, όπου
απαιτείται, να
ενημερώνονται". Η
ποιότητα των
δεδομένων αφορά
την ποιότητα των
δεδομένων, αφενός,
και την ποιότητα της
επεξεργασίας των
δεδομένων,
αφετέρου. Όταν
εντοπιστούν αναληθή
ή ατελή δεδομένα,
τότε πρέπει να
διαγραφούν ή να
διορθωθούν.
Επιπροσθέτως, τα
προσωπικά δεδομένα
δεν μπορούν να
διατηρηθούν υπό τη
μορφή υποκείμενου
για οποιαδήποτε
περίοδο μεγαλύτερη
από εκείνη που
συλλέγονται.

Ποιότητα δεδομένων

Ο οργανισμός νεολαίας
δεν δίνει την
απαραίτητη έμφαση
που χρειάζεται για την
ενημέρωση διαχείρισης
δεδομένων στα
κοινωνικά μέσα ή στον
ιστότοπό της.
Αυτό δημιουργεί τον
κίνδυνο να έχουν
ξεπερασμένες
πληροφορίες και οι νέοι
να λαμβάνουν
αποφάσεις σχετικά με
αυτά τα δεδομένα.

Ενημερώστε τους εργαζόμενους στον οργανισμό νεολαίας ότι είναι
υπεύθυνοι για τη διασφάλιση των πληροφοριών που λαμβάνουν κι ότι
οι πληροφορίες που παρέχουν είναι πλήρεις, ακριβείς και
ενημερωμένες όταν δημιουργούν τα online προφίλ του οργανισμού
νεολαίας για πρώτη φορά.

Ελλειπή μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η
επικύρωση της
πληροφορίας που
συλλέγεται. Οι
πληροφορίες
παρέχονται απευθείας
από το χρήση (νέο)αλλά
στη συνέχεια δεν
επικυρώνονται.
Οι εργαζόμενοι που
ασχολούνται με τη
νεολαία ενδέχεται να
μην είναι σε θέση να
επικυρώσουν τα
δεδομένα που
υποβάλλουν οι νέοι
όσον αφορά σημαντικά
στοιχεία όπως
ταυτότητα ή ηλικία: πως
μπορούν λοιπόν οι
εργαζόμενοι για τη

Οι εργοδότες θα πρέπει να οριστούν υπεύθυνοι για την επικύρωση των
στοιχείων που υποβάλλουν οι νέοι.
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νεολαία να είναι βέβαιοι
ότι μπορούν να
βασίζονται σε
διαδικτυακά προφίλ που
μπορεί να υπόκεινται σε
κλοπή ταυτότητας ή κάτι
παρόμοιο;
Περιορίστε αυστηρά τη συλλογή πληροφοριών σε αυτές που
υποστηρίζουν τις λειτουργίες του οργανισμού για τη νεολαία και την
online συνεργασία με τους νέους.

Ελάχιστες Απαιτήσεις:
Η αρχή της ελάχιστης
απαίτησης επιβάλει
τη συλλογή και
αποθήκευση των
δεδομένων που είναι
απαραίτητα για την
επίτευξη
συγκεκριμένων και
νόμιμων στόχων.
Προβλέπεται δε η
καταστροφή των
προσωπικών
δεδομένων μόλις δεν
έχουν πλέον σημασία
για την επίτευξη των
στόχων αυτών.

Αρχή της
αναλογικότητας:
Η αρχή της
αναλογικότητας
απαιτεί τα δεδομένα
προσωπικού
χαρακτήρα να είναι
«επαρκή, συναφή και
όχι υπερβολικά σε
σχέση με τους
σκοπούς για τους
οποίους συλλέγονται
ή / και υποβάλλονται
σε περαιτέρω
επεξεργασία». Η
αναλογικότητα
συνεπάγεται όχι μόνο
την αποφυγή, αλλά
και την απόκτηση
επαρκών
πληροφοριών για την
επίτευξη του
αναφερόμενου
σκοπού.

Υπάρχει ο κίνδυνος οι
πληροφορίες να
συλλέγονται επειδή
υπάρχει η δυνατότητα
συλλογής τους κι όχι
επειδή είναι χρήσιμες
στις τρέχουσες
διαδικασίες του
οργανισμού νεολαίας.

Δεν είναι σαφές αν
υπάρχουν
εγκαταστάσεις για τη
σωστή διαγραφή όλων
των δεδομένων για ένα
μέλος
(συμπεριλαμβανομένων
των αντιγράφων
ασφαλείας). Οι
πληροφορίες που
συλλέγονται και
αποθηκεύονται χωρίς
λόγο ή δεν
διαχειρίζονται σωστά,
με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται διπλές
εγγραφές,
παρουσιάζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο
ασφαλείας.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των δεδομένων μέσω οργανωτικής
πολιτικής και τακτικών ελέγχων.

Διατηρείτε/προγραμματίστε ρουτίνες διαγραφής κ.λπ.

Ο εργαζόμενος στον οργανισμό νεολαίας οφείλει να βεβαιωθεί πριν την
ανάρτηση φωτογραφιών και άλλων εγγράφων, πως έχει απομακρύνει
περιττά μεταδεδομένα από κάθε εικόνα / έγγραφο πριν μεταφορτωθει
και που μπορεί να περιλαμβάνει την ημερομηνία δημιουργίας ή τη
θέση/τοποθεσία της εικόνας.

Καταρτίστε περιόδους διατήρησης, οι οποίες διατηρούν πληροφορίες
για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να παρέχουν τις online
υπηρεσίες στους νέους.
Ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων.

Εάν δεν έχει καθοριστεί
περίοδος διατήρησης, οι
πληροφορίες ενδέχεται
να χρησιμοποιηθούν για
περισσότερο από το
αναγκαίο χρονικό
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διάστημα.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαδικασίες για την ανίχνευση, αναφορά και
διερεύνηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ουσιαστικά
διαδικασίες για την τεκμηρίωση παραβιάσεων και προς αποφυγή
περαιτέρω παραβιάσεων (π.χ. κλοπή ταυτότητας ή παραβίαση
εμπιστευτικότητας).

Ασφάλεια: Η αρχή της
ασφάλειας των
δεδομένων αφορά
την προστασία
προσωπικών
πληροφοριών από
κακή χρήση, απώλεια
και μη
εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση,
τροποποίηση και
αποκάλυψη. Απαιτεί
οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας
δεδομένων να
λαμβάνουν τα
κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα
για να διασφαλίζουν
ότι τα δεδομένα
προστατεύονται από
κινδύνους.

Αναπτύξτε ένα λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης παραβίασης, όπως
επίσης σχέδιο για την άμεση ενημέρωση των διαχειριστών. Σύμφωνα
με το GDPR (άρθρο 33), οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων
οφείλουν να αναφέρουν την παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην
αρμόδια εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εφόσον
είναι εφικτό, το αργότερο εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα το
γνωστοποιήσουν, εκτός αν η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων
είναι απίθανο να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Εάν γίνει κοινοποίηση
μετά τη λήξη της προθεσμίας των 72 ωρών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
πρέπει να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης.

Δεν είναι σαφές πώς οι
παραβιάσεις δεδομένων
ενός χρήστη είναι
πιθανό να υποστούν
κάποια μορφή ζημίας
(π.χ. κλοπή ταυτότητας
ή παραβίαση
εμπιστευτικότητας).

Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει: την περιγραφή της φύσης της
παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, των
κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των προσώπων στα
οποία αναφέρονται τα δεδομένα και των σχετικών αρχείων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα · το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του
αρμόδιου υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή του σημείου επαφής ·
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται ή προτείνονται από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης ή / και
την άμβλυνση των επιπτώσεών της.

Σύμφωνα με το GDPR, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων
υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν παραβίαση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 34),
όταν μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του
υποκειμένου των δεδομένων.

Ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιήσει την παραβίαση στο υποκείμενο των
δεδομένων δίχως καθυστέρηση. Η κοινοποίηση θα πρέπει να
περιγράφει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τη φύση της παραβίασης και
τουλάχιστον: το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή του σημείου επαφής · τις πιθανές
συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων · καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνονται ή προτείνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την
αντιμετώπιση της παραβίασης ή / και την άμβλυνση των επιπτώσεών
της. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης στο υποκείμενο
των δεδομένων όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
τεχνικά και οργανωμένα μέτρα έχουν εφαρμοστεί στα προσωπικά
δεδομένα, τα οποία θα το καταστήσουν ακατάλληλο για μη
εξουσιοδοτημένα άτομα (όπως κρυπτογράφηση) · ο ελεγκτής έχει λάβει
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο αρχικά υψηλός κίνδυνος δεν είναι
πλέον πιθανό να υλοποιηθεί· ή αν η κοινοποίηση σε ατομικό επίπεδο
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, οπότε και χρησιμοποιείται
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δημόσια ανακοίνωση ή άλλη μέθοδος πληροφόρησης η οποία θα
ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα
δεδομένα και με ομοίως αποτελεσματικό τρόπο.

Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με
τις παραβιάσεις στο πλαίσιο του GDPR δεν θα οδηγήσει απλώς σε
έλεγχο από την ρυθμιστική αρχή, αρνητική PR και, ενδεχομένως, σε
απώλεια επιχειρήσεων αλλά θα υπάρχουν επίσης πολύ χρηματικές
ποινές τις οποίες οι ρυθμιστικές αρχές επιβάλουν - μέχρι 2% του
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών ή 10 εκατομμύρια ευρώ, όποιο
είναι υψηλότερο.

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης οικονομικών διατάξεων για την
αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων δεδομένων και την ασφάλιση για την
κάλυψη παραβιάσεων δεδομένων.

Να φυλάσσονται αρχεία για τυχόν παραβιάσεις δεδομένων, ποιά
δεδομένα συμμορφώθηκαν και πώς αντιμετωπίστηκε η παραβίαση
καθώς και ποια μέτρα ελήφθησαν για να διασφαλίσετε ότι αυτό το
είδος παραβίασης δεν θα επαναληφθεί. Όλες οι παραβιάσεις πρέπει να
καταγράφονται ανεξαρτήτως μεγέθους και οι εν λόγω εγγραφές πρέπει
να γνωστοποιούνται στις αρχές προστασίας δεδομένων κατόπιν
αιτήματος.
Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης και διόρθωσης για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επιρροή υποκειμένου
δεδομένων:
Η αρχή επιρροής του
προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα
δεδομένα επιτρέπει
στο υποκείμενο των
δεδομένων να
συμμετέχει και να
ασκεί κάποια επιρροή
στην επεξεργασία των
προσωπικών τους
δεδομένων από
ελεγκτή δεδομένων.
Ο στόχος είναι να
επιτραπεί στο
υποκείμενο των
δεδομένων ένα
επίπεδο συμμετοχής
στη συλλογή και
επεξεργασία των
δεδομένων του
εφόσον τέτοιες
δραστηριότητες
φέρουν συχνά
αρνητικές συνέπειες .

Παροχή ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να
έχουν πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται
από τον οργανισμό νεολαίας καθώς και η πρόσβαση τους να είναι σε
κατανοητή μορφή.
Δεν είναι σαφές πώς οι
αιτήσεις από τους
ίδιους (ή κάποιον που
ενεργεί εξ ονόματός
τους) για πρόσβαση στις
προσωπικές τους
πληροφορίες θα
εξεταστούν από τον
οργανισμό νεολαίας.

Παρέχετε περιβάλον διεπαφής που να επιτρέπει στα υποκείμενα των
δεδομένων να στέλνουν αίτημα για πληροφορίες.

θα πρέπει να διασφαλίσετε έγκαιρη επεξεργασία του αιτήματος
πληροφοριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Επαληθεύστε την ταυτότητα του αιτούντος αποστέλλοντας τους ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την ολοκλήρωση του
αιτήματος διαγραφής.

Παρέχετε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με:
(α) επιβεβαίωση του κατά πόσον τα δεδομένα σχετικά με το
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι, (β) ο
σκοπός της επεξεργασίας, (γ) τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων,
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(δ) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους
αποκαλύπτονται τα δεδομένα, (ε) τα δεδομένα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία και τυχόν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των
δεδομένων, (ζ) τη λογική που εμπλέκεται σε οποιαδήποτε αυτόματη
επεξεργασία δεδομένων και αυτοματοποιημένες αποφάσεις.
Αν έχετε έναν ιστότοπο όπου τα μέλη σας είναι χρήστες και έχουν ένα
προφίλ όπου μεταφέρουν πληροφορίες:


Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε ένα εργαλείο
αυτοεξυπηρέτησης για να συλλέξετε τα δεδομένα που
χρειάζονται από τους χρήστες. Οι πληροφορίες θα είναι
διαθέσιμες σε ένα αρχείο προς λήψη. Οι χρήστες θα
μπορούν να ζητήσουν τα δεδομένα μέσω ενός συνδέσμου
στην πύλη ρυθμίσεων και στη συνέχεια να λάβουν τα
δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Εξετάστε τη δημιουργία ενός οδηγού που θα παρέχει βήμα
προς βήμα στους νέους σχετικά με το πώς μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα τους, όπως το ιστορικό σύνδεσης,
το ιστορικό της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
τις φωτογραφίες / έγγραφα που έχουν μεταφορτώσει.

Αν έχετε ιστότοπο όπου τα μέλη σας είναι χρήστες και διαθέτουν
ένα προφίλ όπου μεταφέρουν πληροφορίες:

Επιρροή του
υποκειμένου
δεδομένων

Δεν είναι σαφές πώς το
δικαίωμα στη
φορητότητα δεδομένων
που προβλέπεται στο
GDPR θα αντιμετωπιστεί
από τον οργανισμό
νεολαίας.







Υιοθετήστε διαδικασίες προκειμένου να επιτρέπεται στα
άτομα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα, σε
δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά
αναγνώσιμη μορφή.
Εφαρμόστε λειτουργίες εξαγωγής. Με άλλα λόγια, να
υιοθετηθούν διαδικασίες για τη ομαλή μετάδοση αυτών των
δεδομένων σε άλλο ελεγκτή.
Εξετάστε τη δημιουργία ενός κουμπιού "δώστε μου όλα τα
δεδομένα μου" το οποίο παρέχει στον χρήστη όλες τις
πληροφορίες του / της.

Εξασφαλήστε ότι ο οργανισμός νεολαίας διαγράφει άμεσα τα
προσωπικά δεδομένα όταν:

Επιρροή του
υποκειμένου
δεδομένων

Επιρροή του
υποκειμένου
δεδομένων

Δεν είναι σαφές το πώς
το δικαίωμα στη
φορητότητα δεδομένων
που προβλέπεται στο
GDPR θα αντιμετωπιστεί
από τον οργανισμό
νεολαίας.

Δεν είναι σαφές πώς το
δικαίωμα στη
φορητότητα δεδομένων
που προβλέπεται στο
GDPR θα αντιμετωπιστεί







Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς
για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε
επεξεργασία.
Το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αποσύρει τη
συγκατάθεσή του ή αντιτίθεται στην επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων.
Τα δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση σε
νομική υποχρέωση.

Στην περίπτωση που υπάρχουν πληροφορίες που αναρτώνται σε
κάποιο κανάλι ενός οργανισμού νεολαίας και κάποιο άτομο αντιτίθεται
σε αυτές και εφόσον δεν μπορεί να τις διορθώσει από μόνο του, ο
οργανισμός νεολαίας θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα έντυπο το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το εν λόγω άτομο (ή ο
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από τον οργανισμό
νεολαίας.

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του) για να ζητήσει την απομάκρυνση
δεδομένων που προστατεύονται από το GDPR.






Υπάρχει ο κίνδυνος ο
οργανισμός νεολαίας να
μην εξασφαλίζει όλα τα
δεδομένα που
συλλέγονται με
αποτέλεσμα να
χρησιμοποιούνται με
λάθος τρόπο προσωπικά
δεδομένα.
Ασφάλεια

Ασφάλεια

Ευαισθησία των
δεδομένων: Οι αρχή
ευαισθησίας των
δεδομένων απαιτεί
να παρέχεται ειδική
προστασία στα
ευαίσθητα δεδομένα
που αποκαλύπτουν,

Ιδιαίτερη ανησυχία
υπάρχει για την έλλειψη
μέτρων ασφαλείας γύρω
από τα έγγραφα που
μεταφορτώνονται και τα
οποία παρουσιάζουν
ιδιαίτερα υψηλό
κίνδυνο κλοπής
ταυτότητας εάν
κλαπούν.

Δεν υπάρχει διαδικασία
για να διασφαλιστεί ότι
οι εργαζόμενοι που
χρησιμοποιούν
κοινωνικά μέσα δεν
έχουν πρόσβαση σε
ιδιωτικά προφίλ.
Όσον αφορά την
ανταλλαγή "ευαίσθητων
δεδομένων", οι
χρησιμοποιούμενες
πλατφόρμες δεν
παρέχουν μηχανισμό για
τους νέους να
παράσχουν τη ρητή και
ενημερωμένη

Ο αιτών υποχρεούται να παράσχει το λόγο για τον οποίο
πρέπει να αφαιρεθούν δεδομένα, όπως πχ ότι είναι
αλυσιτελή, ξεπερασμένα ή άλλως μη αποδεκτά.
Να ενημερώσετε τους αιτούντες ότι η υποβολή της αίτησης
δεν σημαίνει την αυτόματη αφαίρεση των δεδομένων. Και
πως μια τέτοια απόφαση θα ληφθεί κατά περίπτωση.
Ορίστε υπεύθυνο άτομο να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη
διαγραφή.
Αναπτύξτε μια διαδικασία για να ενημερώσετε τους τρίτους
με τους οποίους μπορεί να έχουν μοιραστεί τις πληροφορίες
σχετικά με το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων.

Συνεχίστε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε την πρόσβαση και τη
χρήση προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνει
εμπιστευτική και προστατευμένη. Συνεχίστε να περιορίζετε την
πρόσβαση και βασίστε τη στην ανάγκη για γνώση.

Εξετάστε ειδικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των
μεταφορτωμένων εγγράφων. Και προσθέστε τουλάχιστον, κάποιο
"υδατογράφημα" τα έγγραφα.

Εξετάστε την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με το
πρότυπο ISO 27001, το διεθνές πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για τη
διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Να ααρέχετε τεκμηρίωση ελέγχου χρήσης δεδομένων.

Εξασφαλίστε ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με την
πολιτική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο όπως και να γνωρίζουνι
πότε πρέπει να αναφέρουν τα περιστατικά εντός οργανισμού.

Εξασφαλίστε ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και
γνωρίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους για την ιδιωτική ζωή/προσωπικά
δεδομένα.

Πρώτον, όπου είναι δυνατόν, ο οργανισμός νεολαίας θα πρέπει να
επιλέξει τη μη συλλογή και αποθήκευση συγκεκριμένων τύπων
ευαίσθητων πληροφοριών.

Δεύτερον, πρέπει να δοθεί στους νέους ένας τρόπος για την ελεύθερη
και ρητή παροχή συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης (βλ. Συζήτηση
παραπάνω σχετικά με τη συγκατάθεση).
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για παράδειγμα, τη
φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, τις
πολιτικές απόψεις, τις
θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, τη
συμμετοχή σε
συνδικαλιστικές
οργανώσεις.

συγκατάθεσή τους.
Τρίτον, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη
διασφάλιση των ευαίσθητων δεδομένων που διατηρούνται στο
σύστημα (βλ. Παραπάνω συζήτηση για την ασφάλεια).
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8. Συμπέρασμα
Η χρήση και η εφαρμογή των εργαλείων που παρουσιάζονται στον «Οδηγό για τα διαδικτυακά
εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα της χρήσης τους στην καθημερινότητα ενός οργανισμού και
στην ψηφιακή εργασία για τη νεολαία» (ή άλλων παρόμοιων εργαλείων) δίνει τη δυνατότητα στους
οργανισμούς εργασίας για τη νεολάια να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την πραγματική
ψηφιακή εποχή και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, όπως για παράδειγμα να βοηθάνε τη
νεολαία να βρεί δουλειά, να λύσει τα προβλήματά της, να εξασκήσει αθλήματα, να ενημερωθεί, να
υλοποιήσει προγράμματα, κλπ.
Με τη χρήση εργαλείων για να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική παρουσία και να δικτυωθούν, αυτοί
οι φορείς θα μπορούν να βρούν, να συλλέξουν, να αλληλεπιδράσουν (σε μια βάση ένας προς ένα ή
σε ομάδα), να βοηθήσουν, να μοιραστούν και να ζητήσουν/λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη
νεολαία, θα είναι διαθέσιμοι στις ομάδες-στόχους και θα μπορούν να δημιουργήσουν δίκτυα,
πρωτόκολλα και συνεργασίες με άλλους φορείς είτε σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο με τους
οποίους μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες ή να δουλέψουν μαζί για παράδειγμα.
Τα εργαλεία διαχείρισης έργων μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία καθώς θα μπορούν να
βοηθήσουν τους οργανισμούς εργασίας για τη νεολαία να οργανώσουν καλύτερα τις
δραστηριότητές τους, είτε πρόκειται για μια τακτική καθημερινή δραστηριότητα, όπως ο
διαμοιρασμός αρχείων ή επαφών, η διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος, η δημιουργία μιας
έκθεσης/αναφοράς. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη ποιότητα της εργασίας, καθώς
μπορεί να διαρθρωθεί, να μοιραστεί, να διαχειριστεί και να οργανωθεί καλύτερα, βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα της εργασίας του προσωπικού, επιτρέποντας τη μείωση του χρόνου που απαιτείται
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, διευκολύνοντας έτσι τον χρόνο για την υλοποίηση άλλων
δραστηριοτήτων.
Αυτό σημαίνει ότι με τη χρήση των εργαλείων αυτών των τύπων, οι οργανισμοί εργασίας για τη
νεολαία θα μπορούν να εργάζονται καλύτερα με το κοινό-στόχο τους και να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ανάγκες τους, είτε λόγω της δυνατότητας παροχής περισσότερων και καλύτερων
πληροφοριών, είτε μέσω μιας ευρύτερης προσέγγισης (κανοντάς το δυνατό να βοηθήσουν
περισσότερα άτομα), να είναι πιο οργανωμένοι, πιο ικανοί να συνδεθούν και με άλλους εθνικούς ή
διεθνείς παρόμοιους φορείς.
Αυτά τα εργαλεία θα βοηθήσουν επίσης τους ίδιους τους οργανισμούς, καθώς θα μπορούν να
οργανωθούν καλύτερα (αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση του χρόνου) και με
περισσότερα εργαλεία για την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων που απαιτούνται (αύξηση
της ποιότητας της εργασίας τους), πιο γνωστά και με ευρύτερη απήχηση στην/-ις ομάδα/-ες-στόχο
που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων τους, με περισσότερους εταίρους
και επαφές (που μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερη δουλειά) και την καλύτερη προετοιμασία
και εξοπλισμό του ανθρώπινου δυναμικού για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών
(αυξάνοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους) και, συνεπώς, περισσότερο κινητοποιημένοι και
ικανοποιημένοι.
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10. Παράρτημα
Παράρτημα 1 - Glossary of social media terms
Terms

Description

AI

Artificial intelligence refers to intelligence exhibited by machines, i.e., cognitive functions
that we associate with human minds.

AMA

Ask Me Anything

API

An API (a techie term for application programming interface) allows users to get a data
feed directly into their own sites, providing continually updated, streaming data — text,
images, video — for display. For example, Flickr‘s API might allow you to display photos
from the site on your blog. When sites like Twitter and Facebook “open up” their APIs, it
means that developers can build applications that build new functionality on top of the
underlying service.

App

Popularized in the general lexicon by the iPhone, an app is simply an application that
performs a specific function on your computer or handheld device. Apps run the gamut
from Web browsers and games to specialized programs like digital recorders, online chat
or music players.

applications

A piece of software that's used to perform a basic task or function. Microsoft Word is an
example of an application. Also app, when used in reference to software for a
smartphone. Synonymous with Add-on and Plug-in. Example: Join My Mailing List
Facebook App.

Archive

Most often an index page, often organizing posts or entries by either category or date.

astroturfing

Astroturfing is a fake grassroots campaign that seeks to create the impression of
legitimate buzz or interest in a product, service or idea. Often this movement is motivated
by a payment or gift to the writer of a post or comment or may be written under a
pseudonym.

Average Response
Time

How long it takes a brand or individual to reply to a customer’s message - either positive
or negative.

B Corp

A B corporation is a designation for a socially responsible company that takes not just
profits into account but also employees, communities and the environment.

b/c

Because

Blog

A blog is an online journal that’s updated on a regular basis with entries that appear in
reverse chronological order. Blogs can be about any subject. They typically contain
comments by other readers, links to other sites and permalinks.
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Terms

Description

Brand advocate

A person or customer who talks positively about your brand or product.

campaign

An online campaign is a set of coordinated marketing messages, delivered at intervals,
with a specific goal, such as raising funds for a cause or candidate or increasing sales of a
product.

cause marketing

Cause marketing is a business relationship in which a for-profit and a nonprofit form a
partnership that results in increased business for the for-profit and a financial return for
the nonprofit.

civic media

Civic media is any form of communication that strengthens the social bonds within a
community or creates a strong sense of civic engagement among its residents.

clicks

The number of times your post was clicked on by a reader to "read more" or get to
additional content.

cloud computing

Cloud computing (also called “the cloud”) refers to the growing phenomenon of users
who can access their data from anywhere rather than being tied to a particular machine.

Command Center

Social room/war room is a data intelligence hub where teams from all over your company
can visually monitor your brand, engage customers, and pull out business insights.

conversion

A positive action taken on a website by a visitor from social media, demonstrating that
they’re converting into a customer. Sales aren’t the only type of conversion; it could be a
newsletter sign up, a downloaded report, or a form filled in.

copyleft

A play on the word copyright, copyleft is the practice of using copyright law to remove
restrictions on distributing copies and modified versions of a work for others and
requiring that the same freedoms be preserved in modified versions.

Creative
Commons

Creative Commons is a not-for-profit organization and licensing system that offers
creators the ability to fine-tune their copyright, spelling out the ways in which others may
use their works.

crowdfunding

Crowdfunding refers to the act of soliciting donations or investments from online users
outside your organization who collectively raise money to support a cause or to
underwrite a project.

crowdsourcing

Crowdsourcing refers to the act of soliciting content, ideas or skills from online users
outside your organization who collectively help you solve a problem.

CSR

CSR is short for corporate social responsibility, a concept whereby businesses and
organizations perform a social good or take responsibility for the impact of their activities.

dark social

The invisible shares that happen through channels like messengers, email, and text
messages. For example, the sending of a URL to a friend via email - dark social. They won’t
know where you found the article. It means that dark social is referral traffic that’s hard
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Terms

Description
to track.

Dig

Digg is a popular social news site that lets people discover and share content from
anywhere on the Web. Users submit links and stories and the community votes them up
or down and comments on them. Users can “digg” stories they like or “bury” others they
don’t.

digital inclusion

Digital inclusion, or e-inclusion, is an effort to help people who are not online gain access
with affordable hardware, software, tech support/information and broadband Internet
service, so they can begin to use this technology to improve their lives.

digital story

A digital story is a short personal nonfiction narrative that is composed on a computer,
often for publishing online or publishing to a DVD. They are told from the narrator’s point
of view and the subject is generally about something the maker experienced personally.
Digital stories typically range from 2-5 minutes in length (though there are no strict rules)
and can include music, art, photos, voiceover and video clips. They are also typically
created by one person with little technical training, rather than by a team of
professionals.

double bottom
line

The double bottom line refers to a business’s attention to both conventional profit and
loss as well as to the social good. An increasing number of companies and organizations
now seek a second bottom line look to measure their performance.

Drupal

Drupal is a free, open-source platform and content management system written in php. It
is often used as a “back end” system that powers community features on many different
types of sites, ranging from personal blogs to large corporate and political sites.

Ebooks

An ebook (or e-book) is an electronic version of a traditional printed book that can be
downloaded from the Internet and read on your computer or handheld device.
Something as simple as a PDF document can be considered an ebook — and anyone can
create one.

embedding

The act of adding code to a website so that a video or photo can be displayed while it’s
being hosed at another site. Many users now watch embedded YouTube videos or see
Flickr photos on blogs rather than on the original site.

employee
advocacy

Employees using their own social presence to increase the reach of the company and its
content.

engagement

Users interacting with a brand by liking, commenting, sharing posts, images, etc.

F2F

Face to Face or P2P - Person to Person.

Facebook

A social networking website where users can add friends and send them messages, and
update their personal profiles to notify friends about themselves. Users can also join
networks organized by workplace, school, or college.
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Terms

Description

fair trade

Fair trade is an organized social movement and market-based approach that aims to help
producers in developing countries obtain better trading conditions and promote
sustainability. The movement advocates the payment of a higher price to producers and
adherence to social, labor and environmental standards.

fair use

Fair use is a doctrine in U.S. law that permits limited use of copyrighted material without
obtaining the permission of the copyright holder, such as use for scholarship or review.
Fair use is delineated in Section 107 of the U.S. Copyright Code.

favorite

To mark a post on Instagram that you like, approve of, or support.

feed

A Web feed or RSS feed is a format that provides users with frequently updated content.
Content distributors syndicate a Web feed, enabling users to subscribe to a site’s latest
content. By using a news reader to subscribe to a feed, you can read the latest posts or
watch the newest videos on your computer or portable device on your own schedule.

flash mob

A flash mob is a group of individuals who gather and disperse with little notice for a
specific purpose through text messages, social media or viral emails. It’s now generally
considered a somewhat dated term (already!)

Flickr

A social media platform for picture storage. You can choose to share your pictures with
the public, create a group to share with, or keep everything to yourself. You can use Flikr
to automatically upload pictures to the cloud from your smartphone or your computer,
and share photos on Flickr by using the URL Flickr gives your images.

follow

A term used on Twitter and Instagram when receiving another user's post in your feed.

FOMO

Fear Of Missing Out

friend

The term used when adding someone on Facebook to your network.

Google

Social networking service from Google that integrates all of Google's services. It will use
existing Google Profiles for members and lets you create Circles (personalized social
groups), Hangouts (video chat and instant messaging), Huddle (group SMS or texting), and
uses a photo uploader and location check-ins.

+

geotagging

Geotagging is the process of adding location-based metadata to media such as photos,
video or online maps. Geotagging can help users find a wide variety of businesses and
services based on location.

government 2.0

Government 2.0 is the term for attempts to apply the social networking and integration
advantages of Web 2.0 to the practice of government.

GPL

GPL is short for GNU General Public License, often used with the release of open source
software. An example of a copyleft license, it requires derived works to be made available
under the same license.
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Terms

Description

GPS

GPS is shorthand for Global Positioning System, a global navigation satellite system. GPSenabled devices — most commonly mobile handhelds or a car’s navigation system —
enable precise pinpointing of the location of people, buildings and objects.

Hashtag

The # symbol, called a hashtag, is used to mark keywords or topics when posting on
social media. It was created organically by Twitter users as a way to categorize messages,
but all social medias now use hashtags to group subjects. Anyone searching the
hashtagged subject will be able to see your post if you use a hashtag.

Hits

How many people have visited your web page or blog. Monitoring the quantity of hits
you receive could indicate how well your material is resonating with viewers or
customers.

Hootsuite

A dashboard that helps you manage all of your social media marketing accounts, from a
single place.

Hosting

A blog, video or podcast needs a hosting service before it can appear online. Companies
sometimes host their blogs on their own servers, but a better choice for video or audio is
to use a host such as YouTube or Magnify.net for video and a host such as Libsyn for
podcasts.

Hyperlink

A clickable image or text that brings you to another web page or document.

Icons

Images used as symbols for an action on a button.

ICYMI

In Case You Missed It

image recognition

Image Recognition Or visual listening is technology that can recognise logos, objects, and
scenery so brands can find actionable consumer insights, anticipate a crisis, and measure
brand awareness.

influencer

A social media user who has the potential to reach a relevant audience - large or small and create awareness about a trend, topic, brand, or product.

Instagram

A social media platform to take photos and share them as posts. Instagram offers many
fun filters to apply to your photos before posting.

internet
newsroom

An Internet newsroom (sometimes called Internet pressroom or online media center) is
an area of a corporate website that communicates corporate messages and makes
content available to the news media and the public. Rather than just feature little-read
press releases, a true Internet newsroom incorporates features such as videos, podcasts,
high-resolution image galleries, surveys, forums, blogs and other online marketing
communications materials.

lifecasting

Lifecasting is an around-the-clock broadcast of events in a person’s life through digital
media. Typically, lifecasting is transmitted over the Internet and can involve wearable
technology.
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lifestreaming

Lifestreaming is the practice of collecting an online user’s disjointed online presence in
one central location or site. Lifestreaming services bring photos, videos, bookmarks,
microblog posts and blog posts from a single user into one place using RSS. Friendfeed
and Tumblr are examples of lifestreaming services.

like

A term used on Facebook to give positive feedback or connect with things you care about.
You can "Like" content that your friends post or Pages that you want to connect with on
Facebook. When you post to your business page, monitor how many Likes your post
receives - this is how you can connect directly with your customers. As a business, you can
also Like another business or friend's post to throw support their way.

link

Clickable text or image that will bring you to another web page or document.

LinkedIn

A social networking site designed specifically for the business community. Connect with
people you know professionally, create a business profile to let other LinkedIn users know
who you are and what you do.

mashup

Mashups (or mash-ups) have several meanings. A music mashup is a combination of two
or more songs, generally the vocals of one song overlaid on top of the melody of another.
A video mashup is the result of combining two or more pieces of video, such as news
footage with original commentary. A Web mashup result when a programmer overlays
information from a database or another source on top of an existing website, such as
homes for sale taken from Craigslist plotted on a Google Map.

metadata

Metadata refers to information — including titles, descriptions, tags and captions — that
describes a media item such as a video, photo or blog post. Some kinds of metadata — for
example, camera settings such as exposure, aperture, focal length and ISO speed — can
be captured automatically from the device without needing a human to enter the data.

microblogging

Microblogging is the act of broadcasting short messages to other subscribers of a Web
service. On Twitter, entries are limited to 140 characters, and applications like Plurk and
Jaiku take a similar approach with sharing bite-size media. Probably a more apt term for
this activity is “microsharing.”

moblog

A moblog is a blog published directly to the Web from a phone or other mobile device.
Mobloggers may update their sites more frequently than other bloggers because they
don’t need to be at their computers to post.

MySpace

An online social network similar to Facebook. MySpace caters to artists and bands, who
enjoy the flexibility of creating an individual “look” for their page. As with Facebook,
MySpace allows users to “friend” each other and create groups.

net neutrality

Net neutrality is the principle requiring Internet providers to act as common carriers and
not discriminate among content or users — for example, by providing degraded service to
rich-media sites, by throttling file-sharing services, by penalizing customers who watch or
download a lot of videos or by blocking Internet applications and content from
competitors.
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news reader

A news reader (sometimes called a feed reader, RSS reader or news aggregator) gathers
the news from multiple blogs or news sites via RSS feeds selected by the user, allowing
her to access all her news from a single site or program. Popular examples include Google
Reader, Netvibes and Bloglines (all accessed through a Web browser) and FeedDemon or
NetNewsWire (applications that runs on one machine). For a directory of news readers,
see NewsReaders.com.

newsjacking

The practice of benefiting from the huge popularity of a current news story to amplify
your sales and marketing success.

Nptech

nptech is shorthand for nonprofit technology. nptech encompasses a wide range of
technologies that support the goals of nonprofit, NGO, grassroots and other cause
organizations.

open media

In its most common usage, open media refers to video, audio, text and other media that
can be freely shared, often by using Creative Commons or GPL licenses. More narrowly,
open media refers to content that is both shareable and created with a free format, such
as Theora (video), Vorbis (audio, lossy), FLAC (audio, lossless), Speex (audio, voice), XSPF
(playlists), SVG (vector image), PNG (raster image, lossless), OpenDocument (office), SMIL
(media presentations) and others.

open platform

Open platform refers to a software system that permits any device or application to
connect to and operate on its network.

open source

In its strict sense, open source refers to software code that is free to build upon. But open
source has taken on a broader meaning — such as open source journalism and open
source politics — to refer to the practice of collaboration and free sharing of media and
information to advance the public good. Well-known open-source projects include the
Linux operating system, the Apache Web server and the Firefox browser.

open video

Open video refers to the movement to promote free expression and innovation in online
video. With the release of HTML5, publishers will be able to publish video that can be
viewed directly in Web browsers rather than through a proprietary player.

OpenID

OpenID is a single sign-on system that allows Internet users to log on to many different
sites using a single digital identity, eliminating the need for a different user name and
password for each site.

paid search
marketing

Paid search marketing is the placement of paid ads for a business or service on a search
engine results page. An advertiser pays the search engine if the visitor clicks on the ad
(pay-per-click or PPC).

Periscope

A social video app that allows users to broadcast live video from wherever they are.

permalink

A permalink is the direct link to a blog entry. A blog contains multiple posts, and if you cite
an entry you’ll want to link directly to that post.
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personal media

Personal media — user-created material — refers to grassroots works such as video,
audio and text. When the works are shared in a social space, the works are more
commonly referred to as social media.

Pinterest

A social platform where members share and categorize images. "Pinning" an image or
video to a "board" allows you to keep track of items you like. Create boards to collect
items by subject or areas of interest. Boards can be public, and other Pinterest members
can see your items, or private, and you decide who sees your board.

platform

A platform is the framework or content management system that runs software and
presents content. WordPress, for example, is a service that serves as a platform for a
community of blogs. In a larger context, the Internet is becoming a platform for
applications and capabilities, using cloud computing. See open platform.

plug-in

A hardware or software module that adds a specific feature or service to a larger system.
The idea is that the new component simply plugs in to the existing system.

podcast

A podcast is a digital file (usually audio but sometimes video) made available for
download to a portable device or personal computer for later playback. A podcast also
refers to the show that comprises several episodes. A podcast uses a feed that lets you
subscribe to it so that when a new audio clip is published online, it arrives on your digital
doorstep right away.

podsafe

Podsafe is a term created in the podcasting community to refer to any work that allows
the legal use of the work in podcasting, regardless of restrictions the same work might
have in other realms, such as radio or television use.

PPC

Pay per click ads are for marketers and advertisers who want to show ads on various
websites or search engines, and pay when a user clicks through. Bid-based PPC uses an
auction where advertisers compete with other advertisers by setting a maximum bid for
each click. When a user clicks the ad, the auction process pans out to choose which ad will
be displayed.

profile picture

A picture uploaded to your social media profile to indicate who you are. Sometimes your
profile picture is used without your name to show you posted a comment. Depending on
the social media platform, you'll decide what kind of image to use for your Profile Picture.

public domain

A work enters the public domain when it is donated by its creator or when its copyright
expires. A work in the public domain can be freely used in any way, including commercial
uses.

public media

Public media refers to any form of media that increase civic engagement and enhance the
public good. The term often brings to mind public broadcasting such as PBS and NPR, but
many initiatives and organizations that receive no public funding fall within the scope of
public media.

Remix

A remix is any work that takes elements from two or more media files and mashes them
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together to create a new piece of media. Often, these are called mashups.

Retweet

To repost another user's message on the social networking site Twitter, usually
abbreviated as RT.

RSS

RSS (Really Simple Syndication) — sometimes called web feeds — is a Web standard for
the delivery of content — blog entries, news stories, headlines, images, video — enabling
readers to stay current with favorite publications or producers without having to browse
from site to site. blogs and news content using a news reader. All blogs, podcasts and
videoblogs contain an RSS feed, which lets users subscribe to content automatically and
read or listen to the material on a computer or a portable device. Most people use an RSS
reader, or news aggregator, to monitor updates. Socialbrite founder JD Lasica coined the
term “news that comes to you” to refer to RSS.

screencast

A screencast is a video that captures what takes place on a computer screen, usually
accompanied by audio narration. A screencast is often created to explain how a website
or piece of software works, but it can be any piece of explanatory video that strings
together images or visual elements.

search engine
marketing

Search engine marketing (SEM) is a series of online tactics that, when combined with SEO,
helps to attract customers, generate brand awareness and build trust. SEM (sometimes
called search marketing) seeks to increase websites’ visibility chiefly through the purchase
of pay-per-click ads and paid inclusion.

search engine
optimization

Search engine optimization (SEO) is the process of arranging your website to give it the
best chance of appearing near the top of search engine rankings. As an Internet marketing
strategy, SEO considers how search engines work and what people search for. Optimizing
a website primarily involves editing its content, identifying high-traffic keywords and
improving the site’s layout and design.

sentiment
analysis

Application of natural language processing (NLP), computational linguistics, and text
analytics to identify and pull out subjective information from content. Its goal is to
understand the attitude of a person.

Share

This is what your goal is when you’re using social media - to spread your message,
products, brand awareness, thoughts, and company voice with users.

share of eye

Measuring your brand presence with regard to images. To find these - no text - brand
mentions, image recognition technology is used. This tech can recognise logos, objects,
and scenery, enabling brands to quantify brand value and measure the ROI of campaigns.

share of voice

Share of Voice (SOV) is the percentage of social media posts in a given category. Brands
use SOV to find out how their popularity ranks against their competitors.

short code

A short code is a mobile shortcut — a telephone number consisting of four to six digits
that makes it easier for subscribers to vote, subscribe to a service, order ringtones and
the like via SMS (eg., text HAITI to 90999 in order to contribute to the Red Cross’s relief
ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
This document has been prepared for the European Commission however it reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

59

Terms

Description
efforts).

smart phone

A smart phone (or “smartphone”) is a handheld device capable of advanced tasks beyond
those of a standard mobile phone. Capabilities might include email, chat, taking photos or
video or hundreds of other tasks.

SMS

SMS stands for Short Message Service, a system that allows the exchange of short textbased messages between mobile devices.

Snapchat

A social app allowing users to send and receive time-sensitive photos. The images are
hidden once the time limit ends. You can add text and drawings to your snaps and decide
who you send to.

social
bookmarking

Social bookmarking is a method by which users locate, store, organize, share and manage
bookmarks of Web pages without being tied to a particular machine. Users store lists of
personally interesting Internet resources and usually make these lists publicly accessible.
Delicious is the best-known social bookmark site.

social capital

Social capital is a concept used in business, nonprofits and other arenas that refers to the
good will and positive reputation that flows to a person through his or her relationships
with others in social networks.

social enterprise

A social enterprise is a social mission driven organization that trades in goods or services
for a social purpose. See Wikipedia entry.

social
entrepreneurship

Social entrepreneurship is the practice of simultaneously pursuing both a financial and a
social return on investment (the “double bottom line”). A social entrepreneur is someone
who runs a social enterprise (sometimes called a social purpose business venture),
pursuing both a financial and social return on investment. Often, social entrepreneurs
offer system-changing solutions for the world’s most urgent social problems.

social media

Social media are works of user-created video, audio, text or multimedia that are
published and shared in a social environment, such as a blog, podcast, forum, wiki or
video hosting site. More broadly, social media refers to any online technology that lets
people publish, converse and share content online.

social media
analytics

Scraping online conversations to find actionable insights that will give a clear picture of
brand awareness, your online reputation, successes and failure of your online marketing
strategies. You’ll find new opportunities and insights that can remain hidden in the noisy
ad boisterous world of social media.

social media
listening

Finding and tracking online conversations, around keywords, phrases, events, about your
brand, your business, your industry, your product, and your competitors. By listening to
these conversations you’ll find patterns and trends that will warn of a crisis, feed your
product development, improve customer service, and help you understand your
audience.
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social media
monitoring

Listening and looking at your social media channels and responding to mentions related
to your brand and products.

social media
optimization

Social Media Optimization (SMO) is a set of practices for generating publicity through
social media, online communities and social networks. The focus is on driving traffic from
sources other than search engines, though improved search ranking is also a benefit of
successful SMO.

social networking

Social networking is the act of socializing in an online community. A typical social network
such as Facebook, LinkedIn, MySpace or Bebo allows you to create a profile, add friends,
communicate with other members and add your own media.

social news

Sometimes called social sites, social news sites encourage users to submit and vote on
news stories or other links, thus determining which links are showcased. Social news was
pioneered by community sites like Slashdot, Metafilter, Fark and Kuro5hin.org. It became
more popular with the advent of Digg and similar sites such as Reddit, Newsvine and
NewsTrust.

social return on
investment

A social return on investment (SROI) refers to the non-financial returns sought by a social
entrepreneur.

social tools

Social tools (sometimes called social software) are software and platforms that enable
participatory culture — for example, blogs, podcasts, forums, wikis and shared videos and
presentations.

Splogs

Splogs is short for spam blogs — blogs not providing their own or real content.
Unscrupulous publishers use automated tools to create fake blogs full of links or scraped
content from other sites in order to boost search engine results.

streaming media

Unlike downloadable podcasts or video, streaming media refers to video or audio that can
be watched or listened to online but not stored permanently. Streamed audio is often
called Webcasting. Traditional media companies like to stream their programs so that
they can’t be distributed freely onto file-sharing networks.

sustainability

In the nonprofit sector, sustainability is the ability is to fund the future of a nonprofit
through a combination of earned income, charitable contributions and public sector
subsidies.

Tag

Using keywords, hashtags, or social media names to let a person, subject, or idea know
that you're talking about them, with them, or to them. If you want your post to show up
on another user's feed, you write their social media name with an @ symbol ahead of it
so they become "tagged". If you're using hashtags, incorporate the hashtag in your post.
Also called Labels.

tag cloud

A tag cloud is a stylized way of visually representing occurrences of words used to
describe tags. The most popular topics are normally highlighted in a larger, bolder font.
Visitors to a blog or site using a tag cloud are able to easily see the most popular tags
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within the page - making it easy to discern the topics covered in one quick look.

tag locations

In a social post, mark where you are by using a button or other tool in the social media
platform. This will show people who are reading your post where you were when you
made the post. Timeline - On Facebook, where all posts, images, and tagged posts are
kept in reverse chronological order, organized by year. Users can search through timelines
to find previous posts.

technology
steward

A technology steward is someone who can facilitate community and network
development. Nancy White offers the definition: “Technology stewards are people with
enough experience of the workings of a community to understand its technology needs,
and enough experience with technology to take leadership in addressing those needs.
Stewardship typically includes selecting and configuring technology, as well as supporting
its use in the practice of the community.”

terms of service

Terms of service (TOS) are the legal basis upon which you agree to use a website, video
hosting site or other place for creating or sharing content. Check before agreeing to
concede the rights the site owners may claim over your content.

thread

Beginning with an original post, the conversation and comments that follow.

trending topic

The most talked about topics and hashtags on social media.

trendjacking

When you leap onto a big social trend, exploiting the buzz to get users to engage with
your brand.

triple bottom line

The triple bottom line (sometimes abbreviated as “TBL” or “3BL”) is rapidly gaining
recognition as a framework for measuring business performance. It captures the values
that some organizations embrace: people, planet, profit — that is, social, environmental
and economic factors.

troll

In Internet slang, a troll is someone who posts controversial, inflammatory, irrelevant or
off-topic messages in an online community, such as an online discussion forum or chat
room, with the primary intent of provoking other users into an emotional response or to
generally disrupt normal on-topic discussion.

tweet

A post on Twitter, a real-time social messaging system. While all agree on usage of tweet
as a noun, people disagree on whether you “tweet” or “twitter” as a verb. RT stands for
retweet: Users add RT in a tweet if they are reposting something from another person’s
tweet.

tweetup

An organized or impromptu gathering of people who use Twitter. Users often include a
hashtag, such as #tweetup or #sftweetup, when publicizing a local tweetup.

Twitter

Twitter is a popular social network, unveiled to the public in July 2006, that lets members
post updates of no more than 140 characters. People have begun using Twitter in
interesting ways to point to news stories, to raise funds for charity, and other unexpected
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uses.

twitterverse

Akin to blogs and the blogosphere, the twitterverse is simply the universe of people who
use Twitter and the conversations taking place within that sphere.

UGC

UGC stands for user-generated content, an industry term that refers to all forms of usercreated materials such as blog posts, reviews, podcasts, videos, comments and more.

unconference

An unconference is collaborative learning event organized and created for its participants
by its participants. BarCamp is an example of a well-known unconference.

URL

Uniform Resource Locator is the address of a resource, or site, on the internet. Also called
a web address. You can find the URL of a web page at the top of your browser.

User-Generated
Content

Content that is shared by people online. Marketers should track, collect, and use UGC it's excellent free marketing.

Videoblog

A videoblog, or vlog, is simply a blog that contains video entries. Some people call it video
podcasting, vodcasting or vlogging. (See Wikipedia entry.)

Viral

When a piece of content achieves noteworthy awareness and goes crazy all over the
Internet.

virtual world

A virtual world is an online computer-simulated space like Second Life that mixex aspects
of real life with fantasy elements. Typically, you can create a representation of yourself
(an avatar) and socialize with other residents for free, though you can also buy currency
(using real money) to purchase land and trade with other residents. Second Life is being
used by some nonprofits and businesses to run discussions, virtual events and
fundraising.

Web 2.0

Web 2.0 refers to the second generation of the Web, which enables people with no
specialized technical knowledge to create their own websites to self-publish, create and
upload audio and video files, share photos and information and complete a variety of
other tasks. In this new world, the Internet becomes a platform for self-expression,
education and advocacy that “regular people” can use on their own without having to go
to an expert to do it for them in contrast to the less interactive publishing sites of Web
1.0. Some of the best-known Web 2.0 websites include Wikipedia, MySpace, Digg, Flickr
and YouTube.

web analytics

Web analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of Internet data for
the purpose of understanding who your visitors are and optimizing your website.

web conferencing

Web conferencing is used to conduct live meetings or presentations over the Internet. In
a web conference, each participant sits at his or her own computer and is connected to
other participants via the Internet. This can be either a downloaded application on each
of the attendee’s computers or a web-based application where the attendees will simply
enter a URL (website address) to enter the conference.
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webcasting

Webcasting refers to the ability to use the Web to deliver live or delayed versions of audio
or video broadcasts. The chief distinctions between webcasting and traditional radio
broadcasting include the following: Listeners can tune into webcasts from anywhere in
the world, whereas radio broadcasting is generally local; webcasts may be “interactive”
(for example, users may rewind the show) whereas radio broadcasting generally is not;
listeners may receive textual or visual data (artist and song titles, ads, album artwork,
etc.) during a webcast; if music is included, a “copy” is stored in the memory of the
listener’s computer and thus webcasters are required to obtain a license from and make
payments to a licensing agency such as BMI, ASCAP or SESAC.

webinar

Short for Web-based seminar, a webinar is a presentation, lecture, workshop or seminar
that is transmitted over the Web. In general, participants register in advance and access
the presentation in real time over the Internet and listen to the presenter either through
computer speakers or a telephone connection. Webinars are generally one-way and can
involve chat or polls. There are a large number of companies that offer webinar services.

widget

A widget, sometimes called a gadget, badge or applet, is a small block of content, typically
displayed in a small box, with a specific purpose, such as providing weather forecasts or
news, that is constantly updating itself (typically via RSS). Widgets make it easy to add
dynamic content to your site or blog.

wi-fi

Wi-fi (or wifi) stands for wireless fidelity, a simple system allowing enabled devices to
connect to the Internet within short range of any access point without cables or adaptors.
A more powerful wireless technology, WiMAX, is not yet deployed as widely as wi-fi.

wiki

A wiki is a collaborative website that can be directly edited by anyone with access to it.
Small teams often find that they can accomplish a task easier by creating a collaborative
online workspace using wiki software such as pbworks, Socialtext or mediawiki.

Wikipedia

Wikipedia is a Web-based, multi-language, free-content encyclopedia written
collaboratively by volunteers. Sponsored by the nonprofit Wikimedia Foundation, it has
editions in about 200 different languages.

word cloud

A way to graphically show the popularity of word usage in a document - the more a word
is used the bigger the word appears in the graphic. Blogs or websites can use word clouds
for a fun way to see the most popular words. See this free word cloud generator.

word-of-mouth
marketing

Word-of-mouth marketing, sometimes called grassroots marketing or conversational
marketing, is an umbrella term for dozens of techniques that can be used to engage and
energize customers. By building relationships with influencers through WOM, marketers
can get people to become so enthusiastic about a cause, product or service that they
drive sales through conversations.

WordPress

WordPress is a popular open source blog publishing application.

Yelp

A social media site where businesses are reviewed by people (called Yelpers) and rated on
a 1-5 star system. Users can upload images to Yelp to add to their review. You can search
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for a business, restaurant, or see what's getting reviewed close to where you are.

YOLO

You Only Live Once

YouTube

A social media platform for sharing video content. You can create a "channel" to share
your videos publicly or privately. You can also create an account to track the videos you
watch and "subscribe" other YouTube members who post content.
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Παράρτημα 2 - Database of tools
Name: acast
Link: https://www.acast.com
Provider: Acast AB
Date of creation: April 2014
Description:
acast is a Swedish startup company that markets paywalled content and dynamic ad space on a
podcast hosting platform which can target advertising based on location, time, and any personal data
they have, on any listening device. acast is a curated platform for podcasts that connects listeners,
podcast creators, and advertisers in a fully integrated, one-stop shop.
Name: Asana
Link: https://asana.com
Provider: Asana Inc.
Date of creation: 2008
Description: Asana is a web and mobile application designed to help teams track their work. Asana is
web-based software-as-a-service (SaaS) designed to improve team collaboration. It focuses on
allowing users to manage projects and tasks online without the use of email.
Each team can create a workspace. Workspaces contain projects, and projects contain tasks. In each
task, users can add notes, comments, attachments, and tags. Users can follow projects and tasks and,
when the state of a project or task changes, followers get updates about the changes in their
inboxes.
Name: Blogger
Link: https://www.blogger.com/
Provider: Google LLC
Date of creation: August 1999
Description: Blogger is a blog-publishing service that allows multi-user blogs with time-stamped
entries. It was developed by Pyra Labs, which was bought by Google in 2003. Generally, the blogs are
hosted by Google at a subdomain of blogspot.com. Blogs can also be hosted in the registered custom
domain of the blogger (like www.example.com) A user can have up to 100 blogs per account. Up
until May 1, 2010, Blogger allowed users to publish blogs on other hosts, via FTP. All such blogs had
(or still have) to be moved to Google's own servers, with domains other than blogspot.com allowed
via custom URLs. Blogger allows its users to use their own domain free of charge.
Name: Canva
Link: https://www.canva.com
Provider: Canva, Pty Ltd
Date of creation: 2012
Description: Canva is a free graphic-design tool website, founded in 2012. It uses a drag-and-drop
format and provides access to over a million photographs, graphics, and fonts. It is used by nondesigners as well as professionals. The tools can be used for both web and print media design and
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graphics. The company was founded 1 January 2012 in Australia by Melanie Perkins, who had
previously founded Fusion Books, Australia's largest yearbook publisher. Canva rapidly became
popular, with more than 750,000 users in its first year. Social-media and technology expert Guy
Kawasaki joined the company as chief evangelist in April 2014.
As of 2018, the company employs 200 people and has offices both in Australia and San Francisco. The
firm has not yet made a profit. For the 2016-17 financial year, revenue increased from $AU 6.8m to
$AU 23.5m, with losses of $3.3m. In January 2018 founder Melanie Perkins announced that during
the most recent round of investor funding the company was valued at $US 1bn.
Name: Coursera
Link: https://www.coursera.org
Provider: Coursera, Inc.
Date of creation: April 2012
Description: Coursera is a venture-backed, education-focused technology company founded by
Stanford professors Andrew Ng and Daphne Koller that offers online courses- It works with
universities and other organizations to offer online courses, specializations, and degrees in a variety
of subjects, such as engineering, humanities, medicine, biology, social sciences, mathematics,
business, computer science, digital marketing, data science, and others.
As of October 2017, Coursera had more than 28 million registered users and more than 2,000
courses.
Name: Daycause
Link: https://www.daycause.com
Provider: HLKE
Date of creation: 2014
Description: Daycause is a crowdspeaking platform that lets individuals and companies rally people
together to spread a message at the same time on social networks. With Daycause, you create
powerful campaigns, recruit supporters, and get your content spread on Social Media. It helps you
raise awareness among individuals, journalists, politicians, companies, etc. Among other features,
it does not have a supporter goal, your campaign is instantly approved, enables you to post
updates.
Name: Dropbox
Link: https://www.dropbox.com
Provider: Dropbox Inc.
Date of creation: June 2007
Description: Dropbox is a multi-platform file hosting service operated by American company
Dropbox, Inc., headquartered in San Francisco, California, that offers cloud storage, file
synchronization, personal cloud, and client software. Dropbox was founded in 2007, by MIT
students Drew Houston and Arash Ferdowsi, as a startup company, with initial funding from seed
accelerator Y Combinator.
Dropbox can create a special folder on the user's computer, the contents of which are then
synchronized to Dropbox's servers and to other computers and devices that the user has installed
Dropbox on, keeping the same files up-to-date on all devices.
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Name: edX
Link: https://www.edx.org
Provider: edX, Inc.
Date of creation: May 2012
Description: edX is a massive open online course (MOOC) provider. It hosts online university-level
courses in a wide range of disciplines to a worldwide student body, including some courses at no
charge. It also conducts research into learning based on how people use its platform. EdX is a nonprofit organization and runs on the free Open edX open-source software platform.
The Massachusetts Institute of Technology and Harvard University created edX in May 2012. More
than 70 schools, non-profit organizations, and corporations offer or plan to offer courses on the
edX website. As of 29 December 2017, edX has around 14 million students taking more than 1,800
courses online.
Name: Facebook
Link: www.facebook.com
Provider: Facebook Inc
Date of creation: 2004
Description: Facebook is an American online social media and social networking service company
based in Menlo Park, California. The Facebook name comes from the face book directories often
given to United States university students.
After registering to use the site, users can create a customized profile indicating their name,
occupation, schools attended and so on. Users can add other users as "friends", exchange
messages, post status updates, share photos, videos and links, use various software applications
("apps"), and receive notifications of activity. Additionally, users may join common-interest user
groups organized by workplace, school, hobbies or other topics, and categorize their friends into
lists such as "People From Work" or "Close Friends". Additionally, users can complain about or
block unpleasant people.
Facebook has more than 2 billion monthly active users as of June 2017. Its popularity has led to
prominent media coverage for the company, including significant scrutiny over privacy and the
psychological effects it has on users.
Name: Garmin Connect
Link: https://connect.garmin.com
Provider: Garmin
Date of creation:
Description: Garmin Connect is an online training tool to store, analyse and share all your fitness
activities. It has millions of users who run, bike, swim and hike. Garmin Connect works seamlessly
with a Garmin device and supports all the user fitness goals. For example it can display a map,
temperature, lap splits, a variety of graphs and the user notes for every activity, depending on the
device, accessories and location.
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Name: Google Adwords
Link: https://adwords.google.com/home/
Provider: Google LLC
Date of creation: October 2000
Description: Google AdWords is an online advertising service developed by Google, where
advertisers pay to display brief advertising copy, product listings, and video content within the
Google ad network to web users. Google AdWords' system is based partly on cookies and partly on
keywords determined by advertisers. Google uses these characteristics to place advertising copy
on pages where they think it might be relevant. Advertisers pay when users divert their browsing
to click on the advertising copy. Partner websites receive a portion of the generated income.
AdWords has evolved into Google's main source of revenue, contributing to Google's total
advertising revenues of USD $43.7 billion in 2012. AdWords offers services such as pay-per-click
(PPC) advertising and cost-per-acquisition (CPA) advertising.
Name: Google Analytics
Link: https://www.google.com/analytics
Provider: Google LLC
Date of creation: November 2005
Description: Google Analytics is a freemium web analytics service offered by Google that tracks
and reports website traffic. Google launched the service in November 2005 after acquiring Urchin.
Google Analytics is now the most widely used web analytics service on the Internet. Google
Analytics is offered also in two additional versions: the subscription-based Google Analytics 360,
previously Google Analytics Premium, targeted at enterprise users, and Google Analytics for
Mobile Apps, an SDK that allows gathering usage data from iOS and Android Apps.
Integrated with AdWords, users can now review online campaigns by tracking landing page quality
and conversions (goals). Goals might include sales, lead generation, viewing a specific page, or
downloading a particular file. Google Analytics' approach is to show high-level, dashboard-type
data for the casual user, and more in-depth data further into the report set. Google Analytics
analysis can identify poorly performing pages with techniques such as funnel visualization, where
visitors came from (referrers), how long they stayed on the website and their geographical
position. It also provides more advanced features, including custom visitor segmentation. Google
Analytics e-commerce reporting can track sales activity and performance. The e-commerce reports
show a site's transactions, revenue, and many other commerce-related metrics.
On September 29, 2011, Google Analytics launched Real Time analytics, enabling a user to have
insight about visitors currently on the site. A user can have 100 site profiles. Each profile generally
corresponds to one website. It is limited to sites which have a traffic of fewer than 5 million
pageviews per month (roughly 2 pageviews per second) unless the site is linked to an AdWords
campaign. Google Analytics includes Google Website Optimizer, rebranded as Google Analytics
Content Experiments. Google Analytics' Cohort analysis feature helps understand the behaviour of
component groups of users apart from your user population. It is beneficial to marketers and
analysts for successful implementation of a marketing strategy.
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Name: Google Drive
Link: https://www.google.com/drive
Provider: Google LLC
Date of creation: April 2012
Description: Google Drive is a file storage and synchronization service developed by Google that
allows users to store files on their servers, synchronize files across devices, and share files.
Google Drive encompasses Google Docs, Sheets and Slides, an office suite that permits
collaborative editing of documents, spreadsheets, presentations, drawings, forms, and more. Files
created and edited through the office suite are saved in Google Drive.
Google Drive offers users 15 gigabytes of free storage, with optional paid plans.
Users can change privacy settings for individual files and folders, including enabling sharing with
other users or making content public.
Name: Instagram
Link: https://www.instagram.com
Provider: Facebook Inc.
Date of creation: October 2010
Description: Instagram is a photo and video-sharing social networking service owned by Facebook,
Inc. The app allows users to upload photos and videos to the service, which can be edited with
various filters, and organized with tags and location information. An account's posts can be shared
publicly or with pre-approved followers. Users can browse other users' content by tags and
locations, and view trending content. Users can "like" photos and follow other users to add their
content to a feed.
After its launch in 2010, Instagram rapidly gained popularity, with one million registered users in
two months, 10 million in a year, and ultimately 800 million as of September 2017. In April 2012,
Facebook acquired the service for approximately US$1 billion in cash and stock. As of October
2015, over 40 billion photos have been uploaded to the service.
Name: iTunes
Link: https://www.apple.com/itunes/
Provider: Apple Inc.
Date of creation: January 2001
Description: iTunes is a media player, media library, Internet radio broadcaster, and mobile device
management application developed by Apple Inc. It was announced on January 9, 2001. It is used
to play, download, and organize digital multimedia files, including music and video, on personal
computers running the macOS and Windows operating systems. Content must be purchased
through the iTunes Store, whereas iTunes is the software letting users manage their purchases.
The original and main focus of iTunes is music, with a library offering organization, collection, and
storage of users' music collections. It can be used to rip songs from CDs, as well as play content
with the use of dynamic, smart playlists. Options for sound optimizations exist, as well as ways to
wirelessly share the iTunes library. In 2005, Apple expanded on the core features with video
support, later also adding podcasts, e-books, and a section for managing mobile apps for Apple's
iOS operating system, the last of which it discontinued in 2017.
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Name: LinkedIn
Link: https://www.linkedin.com
Provider: Microsoft
Date of creation: December 2002
Description: LinkedIn is a business- and employment-oriented service that operates via websites
and mobile apps. it is mainly used for professional networking, including employers posting jobs
and job seekers posting their CVs. LinkedIn allows members (both workers and employers) to
create profiles and "connections" to each other in an online social network which may represent
real-world professional relationships. Members can invite anyone (whether an existing member or
not) to become a connection. The "gated-access approach" (where contact with any professional
requires either an existing relationship or an introduction through a contact of theirs) is intended
to build trust among the service's members.
Based in the United States, the tool, is available in more than 20 languages.
Name: MailChimp
Link: https://mailchimp.com
Provider: The Rocket Science Group
Date of creation: 2001
Description: MailChimp is a marketing automation platform and an email marketing service that
gives the user users the possibility to create and send email marketing campaigns, connect with the clients
and see their performance (trough automatic reports)., created by Rocket Science Group, an American
company founded in 2001. MailChimp began as a paid service and added a freemium option in
2009. Within a year its user base had grown from 85,000 to 450,000. By June 2014, it was sending
over 10 billion emails per month on behalf of its users.
Name: Mega
Link: https://mega.nz/
Provider: Mega Ltd.
Date of creation: January 2013
Description: Mega provides user-encrypted cloud file storage, including file and folder sharing for
easy online collaboration together with fully encrypted text/voice/video chat.
With MEGA data is encrypted and decrypted transparently in the browser, on the fly. High-speed
parallel batch uploading and downloading with resume capability are integral parts of the Mega
service. The user-controlled encryption, initially only available through web access, is now
supported by apps on iOS, Android and Windows Phone, in addition to plugins for Firefox and
Google Chrome. The MEGA desktop app provides automatic file syncing, streaming and transfer
management and is available for Windows, macOS and all major Linux distributions.
Mega apps are available in 48 languages and serve users in more than 245 countries/territories.
Name: Polar Flow
Link: https://flow.polar.com/
Provider: Polar Electro Oy
Date of creation: 2015
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Description: Polar Flow an online window into training, daily activity and sleep. (There’s that
definition again!). It’s the place where you can see, analyse and understand the data that you’re
tracking with your Polar product. Polar Flow is a powerful tool that you can use in a variety of ways
depending on what you want to do. For example: Gauge your current fitness level; plan your
training and see how you progress.
Name: Prezi
Link: https://prezi.com
Provider: Prezi Inc.
Date of creation: April 2009
Description: Prezi is the presentation platform that helps you connect more powerfully with your
audience and customers. Unlike slides, Prezi’s single, interactive canvas encourages conversation
and collaboration, making your overall presentation more engaging, persuasive, and memorable.
Prezi’s latest offering, Prezi Next, is a full-lifecycle presentation platform so everyone can easily
create visually stunning presentations, deliver them in a more natural and conversational way, and
analyse their effectiveness. Founded in 2009, and with offices in San Francisco, Budapest, and
Mexico City, Prezi now fosters a community of over 85 million users and over 325 million Prezi
presentations around the world. Its investors include Accel Partners, Spectrum Equity, and TED
conferences.
Name: Relive
Link: https://www.relive.cc
Provider: Relive
Date of creation: April 2016
Description: Relive is a free app, which turns runs and rides into 3D videos for free. Users get to
share the highlights, stunning views and best moments of their adventures in a new way. They can
find the nicest roads and trails, track their activity, and take some pictures.
Name: SendBlaster
Link: http://www.sendblaster.com/
Provider: eDisplay srl
Date of creation: 2009
Description: SendBlaster is a bulk email software to manage your mailing lists and set up email
marketing campaigns in few easy steps. SendBlaster combines into one product the practicality of
a mass email software with the flexibility of a bulk email web service. On the one hand you create
newsletters and manage lists directly on your desktop: on the other you get a cloud email tracking
service to handle reporting and improve your email campaigns.
Name: Slack
Link: https://slack.com/
Provider: Slack Technologies
Date of creation: August 2013
Description: Slack is a cloud-based set of proprietary team collaboration tools and services,
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founded by Stewart Butterfield. Slack began as an internal tool used by their company, Tiny Speck,
in the development of Glitch, a now defunct online game. The name is an acronym for "Searchable
Log of All Conversation and Knowledge".
Slack teams allow communities, groups, or teams to join through a specific URL or invitation sent
by a team admin or owner. Although Slack was meant for organizational communication, it has
been slowly turning into a community platform, a function for which users had previously used
message boards or social media such as Facebook or LinkedIn groups. Many of these communities
are categorized by topics which a group of people may be interested in discussing.
Public channels allow team members to communicate without the use of email or group SMS
(texting). They are open to everyone in the chat provided they have first been invited to join the
client. Private channels allow for private conversation between smaller sects of the overall group.
These can be used to break up large teams into their own respective projects. Direct messages
allow users to send private messages to a specific user rather than a group of people. Direct
messages can include up to nine people (the originator plus eight people). Once started this direct
message group can be converted to a private channel.
Name: Snapchat
Link: https://www.snapchat.com
Provider: Snap. Inc
Date of creation: September 2011
Description: Snapchat is a multimedia messaging app popular in North America and Europe.
One of the principal concepts of Snapchat is that pictures and messages are only available for a
short time before they become inaccessible. The app has evolved from originally focusing on
person-to-person photo sharing to presently featuring "Stories" of 24-hour chronological content,
along with "Discover" to let brands show ad-supported short-form entertainment. As of February
2018, Snapchat has 187 million daily active users.
Name: SoundCloud
Link: https://soundcloud.com/
Provider: SoundCloud Limited
Date of creation: October 2008
Description: SoundCloud is an online audio distribution platform based in Berlin, Germany that
enables its users to upload, record, promote and share their originally-created sounds.
SoundCloud lets people discover and enjoy the greatest selection of music from the most diverse
creator community on earth. Since launching in 2008, the platform has become renowned for its
unique content and features, including the ability to share music and connect directly with artists,
as well as unearth breakthrough tracks, raw demos, podcasts and more. This is made possible by
an open platform that directly connects creators and their fans across the globe. Music and audio
creators use SoundCloud to both share and monetise their content with a global audience, as well
as receive detailed stats and feedback from the SoundCloud community.
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Name: Strava
Link: https://www.strava.com
Provider: Strava, Inc.
Date of creation: 2009
Description: Strava is a website and mobile app used to track athletic activity via satellite
navigation and then upload and share such activities. Styled as a "Social Network for Athletes", it
can be used for a number of sporting activities however the most popular activities tracked using
the software are cycling and running. Users upload their routes and are provided with their times
across distances and community-created "segments". Free to use for many, it reserves some
premium features for fee-paying users. Users can also participate in challenges and view enhanced
statistical analysis of their activities and combine the activities with additional data such as heart
rate or power.
First founded in 2009, it is now used in several countries across the world. Its headquarters are
located in San Francisco, California. As of March 2015, there were an estimated one million active
users and around 200,000 premium users.
Name: Thunderclap
Link: https://www.thunderclap.it
Provider: Thunderclap, Inc.
Date of creation: May 2012
Description: Thunderclap is a platform that lets individuals and companies rally people together to
spread a message. The site uses a model similar to crowdfunding sites such as Kickstarter, in that if
the campaign does not meet its desired number of supporters in the given time frame, the
organizer receives none of the donations. This is referred to as "crowdspeaking". Backers are
required to copy the original message in tweets or social media posts.
Name: Trello
Link: https://trello.com
Provider: Atlassian
Date of creation: September 2011
Description: Trello is a web-based project management application originally made by Fog Creek
Software in 2011, that was spun out to form the basis of a separate company in 2014 and later sold
to Atlassian in January 2017. Trello has a variety of work and personal uses including real estate
management, software project management, school bulletin boards, lesson planning, accounting,
web design, gaming and law office case management. A rich API as well as email-in capability
enables integration with enterprise systems, or with cloud-based integration services like IFTTT
and Zapier.
Name: Tumblr
Link: https://www.tumblr.com/
Provider: Yahoo
Date of creation: February 2007
Description: Tumblr is a microblogging and social networking website founded by David Karp in
2007, and owned by Oath Inc. The service allows users to post multimedia and other content to a
short-form blog. Users can follow other users' blogs. Bloggers can also make their blogs private.
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For bloggers many of the website's features are accessed from a "dashboard" interface.
As of April 8, 2018, Tumblr hosts over 406.9 million blogs. As of January 2016, the website had 555
million monthly visitors.
Name: Twitter
Link: https://twitter.com
Provider: Twitter, Inc.
Date of creation: March 2006
Description: Twitter is an online news and social networking service on which users post and
interact with messages known as "tweets". Tweets were originally restricted to 140 characters, but
on November 7, 2017, this limit was doubled for all languages except Japanese, Korean, and
Chinese. Registered users can post tweets, but those who are unregistered can only read them.
Users access Twitter through its website interface, through Short Message Service (SMS) or
mobile-device application software ("app").
Name: WhatsApp Messenger
Link: www.whatsapp.com
Provider: WhatsApp Inc.
Date of creation: 2009
Description: WhatsApp Messenger is a freeware and cross-platform instant messaging and Voice
over IP (VoIP) service. The application allows the sending of text messages and voice calls, as well
as video calls, images and other media, documents, and user location. The application runs from a
mobile device though it is also accessible from desktop computers; the service uses standard
cellular mobile numbers.
By February 2018, WhatsApp had a user base of over one and a half billion, making it the most
popular messaging application at the time. WhatsApp has grown in multiple countries, including
Brazil, India, and large parts of Europe.
Name: Wordpress
Link: https://wordpress.org/
Provider: WordPress Foundation
Date of creation: May 2003
Description: WordPress is a free and open-source content management system (CMS) based on
PHP and MySQL. To function, WordPress has to be installed on a web server, which would either
be part of an Internet hosting service or a network host in its own right. An example of the first
scenario may be a service like WordPress.com, and the second case could be a computer running
the software package WordPress.org. A local computer may be used for single-user testing and
learning purposes. Features include a plugin architecture and a template system. WordPress is
used by 30.6% of the top 10 million websites as of April 2018. As such, WordPress is the most
popular website management or blogging system in use on the Web, supporting more than 60
million websites. WordPress has also been used for other application domains such as pervasive
display systems (PDS).
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Name: YouTube
Link: https://www.youtube.com/
Provider: YouTube, LLC
Date of creation: February 2005
Description: YouTube is an American video-sharing website that allows users to upload, view, rate,
share, add to favourites, report, comment on videos, and subscribe to other users. It offers a wide
variety of user-generated and corporate media videos. Available content includes video clips, TV
show clips, music videos, short and documentary films, audio recordings, movie trailers, live
streams, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos.
Most of the content on YouTube is uploaded by individuals, but media corporations including CBS,
the BBC, Vevo, and Hulu offer some of their material via YouTube as part of the YouTube
partnership program. Unregistered users can only watch videos on the site, while registered users
are permitted to upload an unlimited number of videos and add comments to videos.
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Παράρτημα 3 - Websites/Tools/Applications Referenced in the document
Name of entity/
application/website/tool

URL

acast

https://www.acast.com/

Asana

https://asana.com/

AT4T

http://www.at4t.org/

Astronomisk Ungdom

https://www.astronomiskungdom.se/

Bee Active

https://www.facebook.com/Bee-Active-Timisoara-168901659798791/

Canva

https://www.canva.com/

Contextos

http://www.contextos.org.pt/

Coursera

https://www.coursera.org/

Daycause

https://www.daycause.com/

Dropbox

https://www.dropbox.com/

Educatio Association

www.asociatiaeducatio.ro

edX

https://www.edx.org/

Facebook

https://www.facebook.com/

Facebook Groups

https://www.facebook.com/groups/

Freethem

http://www.freethem.no/

G.A.C. Holargos

https://www.gas-holargos.gr/

Garmin Connect

https://connect.garmin.com/en-US/

Google Adwords

https://adwords.google.com/home/

Google Analytics

https://www.google.com/analytics/

Google Drive

https://www.google.com/drive/

Grön Ungdom

https://gronungdom.se/
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Name of entity/
application/website/tool

URL

HiMOTIV

https://www.himotiv.com/

ICT4YOUTHWORK

http://www.ict4youthwork.eu/

Instagram

https://www.instagram.com/

iTunes

https://www.apple.com/itunes/

Jagvillhabostad.nu

http://jagvillhabostad.nu/

LinkedIn

https://www.linkedin.com/

LinkedIn Groups

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

Mailchimp

https://mailchimp.com/

MEGA

https://mega.nz/

Ofensiva Tinerilor

http://www.ofensivatinerilor.ro/

Polar Flow

https://flow.polar.com/

Prezi

https://prezi.com/

RELIVE

https://www.relive.cc/

SendBlaster

http://www.sendblaster.com/

Slack

https://slack.com/

Snapchat

https://www.snapchat.com/

SoundCloud

https://soundcloud.com/

Svenska Kyrkans Unga

https://svenskakyrkansunga.se/

Sverok

https://sverok.se/

Team Surrey Triathlon Club

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

Thunderclap

https://www.thunderclap.it/

Trello

www.trello.com

ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
This document has been prepared for the European Commission however it reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

78

Name of entity/
application/website/tool

URL

Twitter

https://twitter.com/

UF Stockholm

https://www.facebook.com/UFStockholm/

Unga Aktiesparare

https://www.ungaaktiesparare.se/

Ungdomar

https://ungdomar.se/

University of Porto

www.uporto.pt

WhatsApp

https://www.whatsapp.com/

YouTube

https://www.youtube.com/

Zury Association

https://zury.org/

ICT4YOUTHWORK project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European
Union (Contract Number: 2017-1-SE02-KA205-001722).
This document has been prepared for the European Commission however it reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

79

