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Διακρατική Μελέτη
Επισκόπηση
Η διακρατική έρευνα στα έξι μέλη της ΕΕ - Ελλάδα, Ιρλανδία, Γερμανία,
Ισπανία, Κύπρος και Λιθουανία - συλλογή και ανάλυση γνώσεων/απόψεων σχετικά
με τη Ψηφιακή Πολιτότητα των νέων και Λειτουργών νεολαίας (youth workers)
καθώς και δευτερογενής έρευνα για τις στατιστικές των χωρών και τη Ψηφιακή
Ατζέντα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου:
Ιρλανδία - CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED
Γερμανία - CULTURE GOES EUROPE (CGE)- SOZIOKULTURELLE INITIATIVE ERFURT EV
Ελλάδα – Ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά
Λιθουανία - VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA
Κύπρος - A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
Ισπανία - Associacio Programes Educatius Open Europe
Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι:
- να συνεχίσει να ερευνά την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες-εταίρους σε σχέση με
τις 5 βασικές πτυχές:
(1) τα προφίλ των νέων και των λειτουργών νεολαίας σε σχέση με τη ψηφιακή
πολιτότητα,
(2) τις στρατηγικές / πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την
προώθηση της ψηφιακής πολιτότητας στην τυπική / μη τυπική μάθηση,
(3) την παροχή ευκαιριών κατάρτισης των λειτουργών νεολαίας στο δημόσιο /
ιδιωτικό τομέα στο συγκεκριμένο τομέα,
(4) τη συμμόρφωση των εθνικών πολιτικών / πρακτικών με τις στρατηγικές και τις
πρωτοβουλίες ΕΕ / Συμβουλίου της Ευρώπης στους υπό εξέταση τομείς,
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(5) τις ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες και θέματα ψηφιακής πολιτότητας των νέων
και των λειτουργών νεολαίας.

Επισκόπηση
Μια διαδικτυακή έρευνα ήταν το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη
διεξαγωγή έρευνας πεδίου σχετικά με τις ανάγκες των λειτουργών νεολαίας και των
νέων στους τομείς που καλύπτει το έργο - ψηφιακή ανάπτυξη, διαδικτυακή
συνεργασία, ψηφιακές ανάγκες νέων και λειτουργών νεολαίας, ευκαιρίες
κατάρτισης, ψηφιακές στρατηγικές και πολιτικές. Η ομάδα-στόχος ήταν νέοι και
λειτουργοί νεολαίας σε διάφορες ηλικιακές ομάδες από 16 έως 35+. Η έρευνα
αποσκοπούσε στη συλλογή δημογραφικών και προσωπικών δεδομένων σχετικά με
τους ερωτηθέντες, τις τρέχουσες δεξιότητές τους στις ΤΠΕ, πληροφορίες σχετικά με
την επάρκεια και τις ανάγκες τους σε ψηφιακές δεξιότητες.

Μεθοδολογία
Για τη διανομή των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε ένα διαδικτυακό εργαλείο
έρευνας (survey monkey). Η κοινοπραξία δημιούργησε δύο ερωτηματολόγια, ένα για
νέους και ένα για λειτουργούς νεολαίας. Αρχικά, δημιουργήθηκε μια αγγλική έκδοση
των ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε από τον αντίστοιχο συνεργάτη
του έργου η εκδοχή στα Ελληνικά, Λιθουανικά, Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά (στην
Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε μόνο δευτερογενής έρευνα). Τα ερωτηματολόγια
συγκέντρωσαν δεδομένα σχετικά με:
• Προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της ηλικίας, της
περιοχή διαμονής
• Εκπαιδευτικά και οικονομικά θέματα - συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου
εκπαίδευσης
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• Ψηφιακές ικανότητες - Τρέχουσα χρήση δεξιοτήτων και τρόποι απόκτησης
γνώσεων
• Επαγγελματικά ενδιαφέροντα / φιλοδοξίες - κατάσταση απασχόλησης, επάρκεια
δεξιοτήτων για ψηφιακές ανάγκες: τρέχουσες δεξιότητες στους τομείς που
αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Αρχικά, τα ευρήματα εξήχθησαν και πραγματοποιήθηκε ανάλυση των
δεδομένων σε επίπεδο χώρας (Εθνική Μελέτη). Στη συνέχεια τα ευρήματα
συγκεντρώθηκαν για να συγκρίνουν τα δεδομένα από τις χώρες που συμμετέχουν
στο έργο και να υπολογίσουν το μέσο όρο των χωρών (Διακρατική Μελέτη). Λόγω του
διαφορετικού μεγέθους των δειγμάτων από τις χώρες, ο μέσος όρος μεταξύ των
χωρών υπολογίστηκε γενικά με τη χρήση της ποσοστιαίας τιμής για τις χώρες. Ένα
κοινό έγγραφο ανάλυσης δεδομένων δημιουργήθηκε. Τα κύρια ευρήματα
συγκεντρώθηκαν και δημιουργήθηκε η Διακρατική Μελέτη για σκοπούς διάδοσης.
Οι χώρες του έργου πραγματοποίησαν εθνικές έρευνες δευτερογενών
στοιχείων (desk research) και συνέλεξαν δεδομένα σχετικά με το έργο από
υπάρχοντες εθνικούς πόρους όσον αφορά πολιτικές, στρατηγικές και υφιστάμενες
πρωτοβουλίες στις χώρες τους, Ψηφιακή Ατζέντα κάθε χώρας, δύο ερωτηματολόγια
για νέους και λειτουργούς νεολαίας. Στη συνέχεια μία ομάδα εστίασης(focus group)
με νέους και λειτουργούς νεολαίας διοργανώθηκε σε κάθε χώρα.
Σαν αποτέλεσμα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία της παρούσας Διακρατικής Μελέτης.

Κανονισμοί και ενσωμάτωση της Ψηφιακής Πολιτότητας
Τόσο οι πολιτικές ψηφιακής πολιτότητας όσο και οι αποδεκτές πολιτικές
χρήσης ψηφιακών μέσων απαιτούνται για την παροχή κατεύθυνσης, εκπαίδευσης
και υποστήριξης προς τους νέους και τους λειτουργούς νεολαίας. Οι πολιτικές
αποδεκτής χρήσης μπορεί να χρειαστεί να αναβαθμιστούν, αλλά συνεχίζουν να
εξυπηρετούν στον προσδιορισμό μιας σαφούς κατεύθυνσης. Οι πολιτικές ψηφιακής
πολιτότητας εξυπηρετούν το σημαντικό ρόλο της προετοιμασίας των νέων, των
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λειτουργών νεολαίας, των ενδιαφερομένων και των οργανώσεων για μια συνεχώς
μεταβαλλόμενη κοινωνία. Οι ψηφιακές πολιτικές χρησιμεύουν ως θεμέλιο για την
υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ψηφιακής
πολιτότητας. Ενώ η διδασκαλία της ψηφιακής πολιτότητας δεν είναι πλήρως
τυποποιημένη στα προγράμματα σπουδών (στο πλαίσιο των χωρών εταίρων),
υπάρχει μια μικρή κίνηση προς αυτήν σε χώρες εταίρους (Γερμανία, Λιθουανία,
Ισπανία, Κύπρος, Ιρλανδία). Οι τομείς που ασχολούνται με τη ψηφιακή και
τεχνολογική ανάπτυξη εντάσσονται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας για την
Ευρώπη (Digital Agenda Europe), η οποία ακολουθείται και εφαρμόζεται σταδιακά
από τις χώρες εταίρους. Η Ψηφιακή Ατζέντα, η οποία είναι μία από τις επτά
εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020,
επικεντρώνεται στις σύγχρονες τεχνολογίες και τις διαδικτυακές υπηρεσίες που θα
επιτρέψουν στην Ευρώπη να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προωθήσει την
οικονομική ευημερία. Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των
πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ με διάφορους τρόπους.
Η Ψηφιακή Ατζέντα 2014-2017, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Ψηφιακή
Ενιαία Αγορά και η Στρατηγική για τη Νεολαία της ΕΕ διαδραμάτισαν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση και τη διάρθρωση της ατζέντας της ψηφιακής πολιτότητας
εντός των χωρών εταίρων και των εθνικών στρατηγικών τους (Γερμανία, Λιθουανία,
Ισπανία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ελλάδα). Αν και διαφέρουν οι Ψηφιακές Στρατηγικές από
χώρα σε χώρα και επισημαίνουν ξεχωριστούς τομείς εστίασης, υπάρχουν αρκετοί
σημαντικοί τομείς εστίασης που είναι κοινοί σε όλα τα κράτη. Οι κύριοι τομείς
εστίασης των ψηφιακών στρατηγικών είναι οι εξής:
(1) Δεξιότητες και κίνητρα των πολιτών να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ,
(2) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχομένου,
(3) Η υποδομή των ΤΠΕ.
Τα Εθνικά Ψηφιακά Προγράμματα (σύμφωνα με τα δεδομένα από δευτερογενή
έρευνα) βασίζονται στην υπόθεση ότι μόνο η ισορροπημένη ανάπτυξη όλων αυτών
των τομέων μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη και ταχεία ανάπτυξη της κοινωνίας της
πληροφορίας και να οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων που προβλέπονται στη
Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη. Υπάρχουν 6 γενικευμένοι στόχοι που είναι επίσης
κοινοί σε όλες τις Εθνικές Στρατηγικές:
1. Να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα των πολιτών και να τους ενθαρρύνει να αποκτήσουν
γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν πλήρως και με επιτυχία τις
ΤΠΕ,
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2. Να δημιουργηθούν νέες τεχνολογικά προηγμένες δημόσιες και διοικητικές
υπηρεσίες και να ενθαρρύνουν τους πολίτες να τις χρησιμοποιούν,
3. Να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ για την προώθηση του πολιτισμού και της γλώσσας,
4. Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
5. Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές,
6. Εξασφάλιση ασφαλούς, αξιόπιστης και δια-λειτουργικής υποδομής ΤΠΕ.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κύριος στόχος όλων των Εθνικών
Ψηφιακών Στρατηγικών είναι να παρουσιάσει μια σειρά δράσεων και στόχων
προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε
μια ψηφιακά ενεργοποιημένη κοινωνία. Συγκεκριμένα:
● Για εκπαιδευτικούς: προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν και να
βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν τα
προσόντα των εκπαιδευτικών - Γερμανία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ελλάδα.
● Για νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEET) - Ισπανία, Γερμανία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρος.
● Κάτοικοι της υπαίθρου και που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχέςΛιθουανία, Ιρλανδία, Κύπρος.
● Πληθυσμός χαμηλού εισοδήματος: περισσότερα από τα τρία τέταρτα του
πληθυσμού της χώρας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αλλά συχνότερα είναι
πληθυσμός υψηλού εισοδήματος που ζει στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας
- Ισπανία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Κύπρος.
● Για άτομα με ειδικές ανάγκες - Λιθουανία, Ιρλανδία, Κύπρος.
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Μια άλλη σημαντική πτυχή που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι υπάρχουν και
άλλοι εθνικοί κανονισμοί και στρατηγικές ένταξης των πολιτικών νεολαίας μεταξύ
των χωρών εταίρων που έχουν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια της δευτερογενής
έρευνας (Desk Research) του DICIPASS4YOUTH. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι
πρωτοβουλίες, οι δραστηριότητες και τα προγράμματα συσχετίζονται με στόχους στα
πλαίσια των Εθνικών Ψηφιακών Στρατηγικών και καλύπτουν τους τομείς έμφασης
και θέτουν σε ενέργεια διαδικασίες ψηφιοποίησης για την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος:

Κύπρος - Πρόσφατα αναπτύχθηκαν στην Κύπρο προγράμματα και
δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχετικά με την αύξηση της
πρόσβασης των νέων στη ψηφιακή τεχνολογία. Πρωτοβουλίες που οργανώθηκαν σε
ανώτερο επίπεδο με τη χρήση δημόσιων πόρων έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την
προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στη ψηφιακή κοινότητα. Η ψηφιακή
πολιτότητα υποστηρίζεται σε αυτά τα προγράμματα, τονίζοντας την ανάγκη για
ενεργή πολιτότητα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Για τους σκοπούς της ένταξης
των νέων στην αγορά εργασίας, η κυβέρνηση ανέπτυξε μέτρα για την απασχόληση
των νέων, δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορίας.
Επιπλέον, οι πολιτικές για τη νεολαία ενισχύουν τη σημασία της λειτουργίας φορέων
εκπροσώπησης των νέων, όπως το Κοινοβούλιο των Παιδιών, το Πρόγραμμα του
Κοινοβουλίου για τη Νεολαία, η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων καθώς και τα
Συμβούλια Νεολαίας, όπως το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, τα Δημοτικά Συμβούλια
Νεολαίας και τα φοιτητικά σωματεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οργανισμοί
όπως το Συμβούλιο Νεολαίας της Κύπρου ξεκίνησαν δραστηριότητες που προωθούν
τα δικαιώματα των νέων που κάνουν εκστρατεία για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και συμβάλλουν στη διαδικτυακή συμμετοχή και ενεργή
πολιτότητα των νέων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διακυβέρνησης στο
Διαδίκτυο.
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Γερμανία - Το 2019 ξεκίνησε ένα ψηφιακό σύμφωνο για τα σχολεία
(DigitalPakt Schule), ένα σχέδιο στο πλαίσιο του οποίου η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
και τα κρατίδια εξοπλίζουν τα σχολεία με ψηφιακή τεχνολογία υψηλής ποιότητας.
Για μια πενταετή περίοδο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παρέχει συνολικά πέντε
δισεκατομμύρια ευρώ: με τουλάχιστον άλλο μισό δισεκατομμύριο ευρώ που
προέρχεται από τα κρατίδια, το σύνολο είναι τουλάχιστον 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αντίστοιχη κυβέρνηση του κρατιδίου
για χρηματοδότηση. Για να ενεργοποιηθεί αυτό το καθεστώς, τα ανώτερα
(Bundesrat) και τα κατώτερα (Bundestag) κοινοβούλια τροποποίησαν το άρθρο 104γ.
του βασικού νόμου της Γερμανίας (Grundgesetz). Ο στόχος είναι η δημιουργία
«υποδομών ψηφιακής εκπαίδευσης», δημιουργώντας για παράδειγμα σχολικά
υπολογιστικά νέφη και διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη διδασκαλία
χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Η συμφωνία «DigitalPakt School 2019 έως 2024»
σχεδιάζεται

να

εφαρμοστεί

σε

διάφορους

δήμους

της

Γερμανίας

συμπεριλαμβανομένης της Θουριγγίας. Οι επιχορηγήσεις χρησιμεύουν στην
προώθηση επενδύσεων από τις ομοσπονδιακές πολιτείες και τους δήμους (ενώσεις
δήμων) στη δημοτική υποδομή σχολείων γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικών
σχολών με δημόσια χορηγία, καθώς και στην υποδομή σύμφωνα με τη νομοθεσία
των χωρών για τα αντίστοιχα σχολεία ιδιωτικής χορηγίας. Η εκτίμηση των
ανεξάρτητων οργανισμών βασίζεται στο εθνικό ποσοστό του αριθμού των μαθητών.
Για τα ιδιωτικά σχολεία, η σχολική αρχή αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των δήμων βάσει της παρούσας συμφωνίας.

Ελλάδα - Το 2019, η Ελλάδα υλοποίησε ένα έργο για την αύξηση της
ψηφιακής ευαισθητοποίησης, το Πρόγραμμα Young Digital Leaders από την Action
Synery. Αυτό το πιλοτικό έργο, στόχευε στην ενδυνάμωση των νέων μέσω της
ψηφιακής πολιτότητας, της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων γραμματισμού
σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν
ασφαλείς, υπεύθυνοι, ψηφιακοί ηγέτες.
Young Digital Leaders(http://action.gr/home/projects/citizenship-education/young-digital-leaders/ )
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Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς και γονείς, ο
οποίος έχει προσαρμοστεί από το Action Synergy για να ταιριάζει στο ελληνικό
πλαίσιο2.

Ιρλανδία - Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Ιρλανδίας (NYCI), το οποίο
είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο των εθελοντικών οργανώσεων νεολαίας, προωθεί
επίσης την ενσωμάτωση ψηφιακών στοιχείων στην καθημερινή ζωή3. Πιο
συγκεκριμένα, το NYCI έχει αναπτύξει ένα Στρατηγικό Σχέδιο 2018-202, στο οποίο
καθορίζει διάφορους δείκτες και δράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κατάρτιση
των νέων. Μία από τις προβλεπόμενες δράσεις της NYCI είναι η παροχή υποστήριξης
σε οργανισμούς νεολαίας στον τομέα της ψηφιακής κατάρτισης των νέων (digital
youth work), μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη ψηφιακή κατάρτιση
των νέων(digital youth work) και η παροχή πληροφοριών για τις σχετικές πολιτικές
και πρακτικές. Επιπλέον, η NYCI επιδιώκει να προωθήσει το έργο της με την Ιρλανδική
Κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς στον τομέα της ψηφιακής κατάρτισης των νέων
και να αυξήσει τη συμμετοχή του κλάδου στην προώθηση περισσότερων ευκαιριών
για τους νέους4. Το NYCI αναπτύσσει επίσης διάφορες ευκαιρίες κατάρτισης και
οργανώνει εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προώθηση της ψηφιακής ψηφιακή
κατάρτιση των νέων5. Εκτός από τα Συμβούλια Νεολαίας που αναπτύσσουν διάφορες
δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης των νέων, ο
Υπουργός Παιδείας έχει δρομολογήσει επίσης μια Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία
(2015-2020), με σκοπό να υποστηρίξει τους νέους να πραγματώσουν το μέγιστο
δυναμικό τους και επίσης να διευκολύνει τη μετάβασή τους από την παιδική ηλικία
στην ενηλικίωση. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην προώθηση της χρήσης νέων
τεχνολογιών και
2

Young Digital Leaders – Guide (http://action.gr/wpress/wp-content/uploads/2019/01/Parent-Guide-

2019-Greece-_Greek.pdf}
3

Digital Youth Council, “About”, (Ανακτήθηκε από https://www.youth.ie/about/, 10/2/2020).

4

Meister Daniel, Lowry Elaine, STRATEGIC PLAN 2018-2022, National Youth Council of Ireland, Dublin,

2018,

(Ανακτήθηκε

από:

https://www.youth.ie/wp-

content/uploads/2019/01/NYCI_StrategicPlan_2018-2022.pdf, 10/2/2020).
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NYCI, “Training & Events”, (Ανακτήθηκε από https://www.youth.ie/training-and-events/, 10/2/2020).

στηρίζει την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από νέους, υποστηριζόμενη επίσης
από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες ΤΠΕ6.

Λιθουανία - Ο Εθνικός Ψηφιακός Συνασπισμός που ιδρύθηκε πρόσφατα
στη Λιθουανία συναντά τους πιο ενεργούς ενδιαφερόμενους για τις δεξιότητες ΤΠΕ.
Μέσω του μνημονίου, που υπεγράφη στις 7 Νοεμβρίου 2013 στο Βίλνιους, ιδρύματα,
εταιρείες και οργανισμοί συντονίζουν την προώθηση μιας κοινωνίας βασισμένης στη
γνώση στη Λιθουανία, προωθώντας και αναπτύσσοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των
νέων και της κοινότητας γενικά, καθώς και την κατάρτιση επαγγελματιών ΤΠΕ για να
πάρουν μέρος στον Εθνικό Ψηφιακό Συνασπισμό για την Προαγωγή Ψηφιακών
Δεξιοτήτων για Θέσεις Εργασίας στη Λιθουανία (εφεξής: «ο Εθνικός Συνασπισμός»)
και να συνεργαστούν για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης της Κοινωνίας
της Πληροφορίας 2014-2020 Ψηφιακή Ατζέντα για τη Λιθουανία με σκοπό την
αύξηση της απασχόλησης και για μια πιο αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών. Οι εταίροι του Εθνικού Συνασπισμού συμφωνούν στους ακόλουθους
στόχους:
1. Να μειωθεί σημαντικά η έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της
πληροφορικής, να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα, όλοι οι πολίτες να μάθουν και να βελτιώνονται συνεχώς
σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες ΤΠΕ για την εργασία, τη δημιουργία
επιχειρήσεων πληροφορικής και την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς .
2. Να προσελκύσουν περισσότερους νέους που θα επιλέξουν ΤΠΕ και άλλες
επιστημονικές σπουδές και επαγγέλματα, να διασφαλίσουν την απόκτηση
ψηφιακών δεξιοτήτων ακόμα και όταν μαθαίνουν άλλα επαγγέλματα.
3. Να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων7.
6

Department of Children and Youth Affairs, NATIONAL YOUTH STRATEGY 2015–2020, Government
Publications,
Dublin,
2015,
(Ανακτήθηκε
από:
https://www.youth.ie/wp
content/uploads/2019/04/20151008NatYouthStrat2015to2020.pdf, 10/2/2020)

Σελίδα 11

7

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/

Συμπεράσματα

Η ψηφιοποίηση έχει φέρει μια σειρά θεμελιωδών αλλαγών στον τρόπο με τον
οποίο ζούμε τη ζωή μας και έχει διεισδύσει απρόσκοπτα σε όλες τις πτυχές των
μεταβιομηχανικών κοινωνιών. Η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει
αντίκτυπο όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία των κρατών. Αυτή η
ταχεία ανάπτυξη της ψηφιοποίησης οδήγησε τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν
στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και να δημιουργήσουν εθνικές μεταρρυθμίσεις
που στοχεύουν στη χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικτυακή
πρόσβαση προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Εξασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό μετασχηματισμό στη ψηφιακή εποχή, η
ψηφιακή πολιτότητα πρέπει να προωθηθεί. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή πολιτότητα
αναφέρεται στη μεγάλη ευθύνη τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνήσεων να
χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπεύθυνο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα
τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει δράσεις για την προώθηση της ψηφιακής
εκπαίδευσης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της προστασίας
τους στο ψηφιακό περιβάλλον.
Έχουν αναπτυχθεί πολλές στρατηγικές στην Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την
Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία με στόχο την ενσωμάτωση της
ψηφιακής πολιτότητας, κυρίως με την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την
ψηφιακή εμπλοκή των πολιτών. Ειδικότερα, οι Εθνικές Ψηφιακές Στρατηγικές (NDS)
δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετέχουν σε μια ψηφιακά
ενεργοποιημένη κοινωνία, με τη δημιουργία πολλών πρωτοβουλιών που σχετίζονται
με την εκπαίδευση για την υιοθέτηση της ψηφιακής κουλτούρας και την ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων.
Επιπλέον,

υπάρχουν

διάφορες

καλές

πρακτικές

πρωτοβουλιών,

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών εταίρων, π.χ. Digital Youth
Council και National Youth Council of Ireland (NYCI), Youth Board of Cyprus, Young
Digital Leaders (Greece), Ψηφιακό Σύμφωνο για σχολεία (DigitalPakt Schule -
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Γερμανία) που εστιάζουν σε δράσεις που σχετίζονται με τη νεολαία και τους
λειτουργούς νεολαίας.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περισσότερα προγράμματα και
πολιτικές, που να κατευθύνονται και σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες (όπως το
NEETs), καθώς είναι πιθανό να έχουν έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές
ικανότητες και να μην έχουν ίση πρόσβαση σε πόρους και εργαλεία για τη βελτίωσή
τους. Για αυτές τις ομάδες σε μειονεκτική θέση που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό
αποκλεισμό, η ψηφιακή τους συμμετοχή, δεδομένου ότι ζούμε σε μια ψηφιακή
εποχή, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης και,
συνεπώς, της ενεργούς συμμετοχής τους στην κοινωνία.
Στον τομέα των Λειτουργών Νεολαίας υπάρχει επίσης ανάγκη πολιτικών και
στρατηγικών ένταξης. Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, μόνο 3 στοιχεία
της ψηφιακής πολιτότητας έχουν ενσωματωθεί σε μέτριο επίπεδο μεταξύ των χωρών
-εταίρων μέχρι τώρα. Άλλα στοιχεία παραμένουν στοιχειωδώς ενσωματωμένα σε
εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηθέντων (λειτουργοί
νεολαίας): η διασφάλιση της ασφάλειας των υπολογιστών και των προσωπικών
δεδομένων ενώ είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, ο σεβασμός των δικαιωμάτων
και των ευθυνών στον ψηφιακό κόσμο και η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών με βάση την κριτική επίγνωση είναι τα στοιχεία που κατά πάσα
πιθανότητα θα ενταχθούν στις πρακτικές εργασίας με νέους (youth work) μεταξύ των
χωρών-εταίρων.
Μόνο 3 στοιχεία από τα 9 , με επίπεδο ένταξης 50% στα 100%, υποδηλώνουν
χαμηλή ενασχόληση των λειτουργών νεολαίας. Οι εκπαιδευτικοί, οι λειτουργοί
νεολαίας δεν ενημερώνουν και δεν εφαρμόζουν αρκετά το πλαίσιο ικανοτήτων της
ψηφιακής πολιτότητας.
Τα δεδομένα δείχνουν μια μεγάλη ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου
μάθησης της Ψηφιακής Πολιτότητας ως στόχου για την παροχή νέων πλαισίων
μάθησης στους εκπαιδευτικούς και τους λειτουργούς νεολαίας με λεπτομέρειες
σχετικά με τα εννέα στοιχεία της ψηφιακής πολιτότητας. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να
διδαχθούν και να ενσωματωθούν στις πολιτικές του εργασιακού περιβάλλοντος και
Σελίδα 13

στα πρότυπα απόδοσης σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι λειτουργοί
νεολαίας πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις ήδη δοθείσες πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα για να εισάγουν τις ομάδες-στόχους τους
στις έννοιες της ψηφιακής πολιτότητας, βοηθώντας στη δημιουργία μιας γέφυρας
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διαφορετικών γενεών στη σημερινή εποχή της
διευρυμένης χρήσης της τεχνολογίας.

Αντίληψη της Ψηφιακής Πολιτότητας
Η ψηφιακή πολιτότητα μπορεί να οριστεί ως οι κανόνες συμπεριφοράς σε
σχέση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Υπάρχουν εννέα κανόνες
συμπεριφοράς που αποτελούν την ψηφιακή πολιτότητα: 1. Συμπεριφορά στο
Διαδίκτυο: ηλεκτρονικά πρότυπα συμπεριφοράς ή διαδικασίας. 2. Επικοινωνία:
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. 3. Εκπαίδευση: η διαδικασία της διδασκαλίας
και της μάθησης σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της τεχνολογίας. 4.
Πρόσβαση: πλήρης ηλεκτρονική συμμετοχή στην κοινωνία. 5. Εμπόριο: ηλεκτρονική
αγορά και πώληση αγαθών. 6. Ευθύνη: ηλεκτρονική υπευθυνότητα για ενέργειες και
πράξεις. 7. Δικαιώματα: αυτές οι ελευθερίες επεκτείνονται για όλους σε έναν
ψηφιακό κόσμο. 8. Ασφάλεια: φυσική ευεξία σε έναν κόσμο ψηφιακής τεχνολογίας.
9. Ασφάλεια (αυτοπροστασία): ηλεκτρονικές προφυλάξεις για την εγγύηση της
ασφάλειας.
Η ψηφιακή πολιτότητα αναφέρεται σε διάφορα επίπεδα ευθύνης για την
τεχνολογία. Ορισμένα ζητήματα μπορεί να απασχολούν περισσότερο τους ηγέτες της
τεχνολογίας, ενώ άλλα μπορεί να αφορούν περισσότερο τους δασκάλους, τους
νέους, τους λειτουργούς νεολαίας. Τα θέματα της ψηφιακής πολιτότητας είναι ευρέα
και ποικίλα, επομένως δεν υπάρχει σαφής αντίληψη για τη ψηφιακή πολιτότητα. Η
ακόλουθη αφήγηση αντικατοπτρίζεται επίσης πολύ καλά στα αποτελέσματα αυτής
της έρευνας.
Λίγες σημειώσεις πριν από την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων. Οι
απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι πολύ παρόμοιες με τις απαντήσεις των νέων,
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επομένως η αντιπαράθεση και ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων ήταν
αναπόφευκτα. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, είναι επίσης πολύ δύσκολο να οριστεί
μια ενιαία αφήγηση για την έννοια της ψηφιακής πολιτότητας. Αν και μερικές
απαντήσεις είναι διαφορετικές, μερικές είναι συνώνυμες με άλλες και μερικές
μπορούν να χαρακτηριστούν ως επεκτάσεις των θεμελιωδών ορισμών, μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο 3 επιπέδων με βάση τις απαντήσεις:
1) Ενεργός συμμετοχή (συμμετοχή σε εικονικές δράσεις, κοινωνικές
δραστηριότητες) και ηλεκτρονική ψηφοφορία
2) Εικονική ασφάλεια (εικονική προστασία, κλοπή ταυτότητας, ηλεκτρονική
ασφάλεια, ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονική βίζα)
3) Κοινωνική διάσταση (κοινωνικά δίκτυα, περιήγηση, παγκόσμια γνώση,
υπεύθυνη συμπεριφορά).
Συμπεράσματα

Με βάση τις εκθέσεις των χωρών (Ελλάδα, Λιθουανία, Γερμανία, Κύπρος και
Ισπανία) μπορούμε επίσης να επισημάνουμε τις λέξεις-κλειδιά της ψηφιακής
πολιτότητας που χρησιμοποιούνται και αναφέρονται περισσότερο: εικονική
προστασία (40%), ηλεκτρονική ψηφοφορία και ηλεκτρονική ενεργός συμμετοχή
(30%) , ψηφιακή επικοινωνία (30%).
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Οι νέοι και οι λειτουργοί νεολαίας επιδεικνύουν επαρκή γνώση και
κατανόηση σχετικά με τη ψηφιακή πολιτότητα παρόλο που περίπου το 70% όλων των
συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργών νεολαίας και των νέων) δεν
έχουν ακούσει ποτέ για τον όρο ψηφιακή πολιτότητα.

Προτεραιότητες και Ανάγκες Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Η έρευνα και η πρακτική προτείνουν διαφορετικούς ορισμούς και ταξινομήσεις των
ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (DSC). Μια αναδυόμενη ταξινόμηση στην ΕΕ
προσδιορίζει τρεις κύριες κατηγορίες DSC για μαθητές / πολίτες: ψηφιακές
δεξιότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, Ψηφιακές δεξιότητες για
επαγγελματίες ΤΠΕ και Ψηφιακές δεξιότητες. Το τελευταίο, στο πλαίσιο του έργου
DICIPASS4YOUTH, είναι η περιοχή εστίασης. Ψηφιακές Δεξιότητες: αναφέρεται
επίσης ως ψηφιακός γραμματισμός, περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών ψηφιακών
δεξιοτήτων, που καλύπτει την πληροφορία και τη γνώση δεδομένων, τη διαδικτυακή
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επικοινωνία και τη συνεργασία, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την
ασφάλεια και την επίλυση προβλημάτων1. Οι ψηφιακές δεξιότητες2 αφορούν την
ικανότητα εφαρμογής αυτών των γνώσεων και συμπεριφορών με αυτοπεποίθηση,
κριτική σκέψη και υπεύθυνο τρόπο μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο (π.χ.
εκπαίδευση). Από το 2006, οι Ψηφιακές Δεξιότητες είναι μία από τις οκτώ βασικές
δεξιότητες της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν 9 βασικά στοιχεία της ψηφιακής
πολιτότητας. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε
κοινωνίας, οι μαθητές, οι λειτουργοί νεολαίας, οι νέοι είναι αυτοί που πρέπει να
εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας με υπεύθυνο τρόπο, διασφαλίζοντας την
ασφάλεια του διαδικτυακού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Κατά συνέπεια,
οι πτυχές της ψηφιακής πολιτότητας περιστρέφονται γύρω από τη χρήση της
τεχνολογίας για διάφορους σκοπούς. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να
επισημάνουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία και να παρέχουμε ένα κατάλληλο σύνολο
γνώσεων προκειμένου να βοηθήσουμε τους λειτουργούς νεολαίας και τους νέους να
αντιμετωπίσουν τις ψηφιακές προκλήσεις σήμερα. Οι λειτουργοί νεολαίας και οι νέοι
κλήθηκαν να βάλουν σε σειρά προτεραιότητας και να επιλέξουν έως και 3 στοιχεία
από την παρακάτω λίστα:
1. Ίση πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικτυακούς πόρους για όλους τους νέους παρά την
κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, την αναπηρία, τα γεωγραφικά εμπόδια και άλλους παράγοντες
(Ψηφιακή Πρόσβαση)
2. Προσεκτική, υπεύθυνη και ασφαλής χρήση των διαδικτυακών αγορών (Ψηφιακό εμπόριο)
3. Προσεκτική, υπεύθυνη και ασφαλής χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας (email, μηνύματα,
blogs, κοινωνικά δίκτυα) (Ψηφιακή επικοινωνία)
4. Αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών βασισμένων στην κριτική ευαισθητοποίηση και
κατανόηση (Ψηφιακός Αλφαβητισμός)
1

Για παράδειγμα, η χρήση υπολογιστών και κινητών υπολογιστικών συσκευών για ανάκτηση,
αξιολόγηση, αποθήκευση, παραγωγή, παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών,επικοινωνία και
συμμετοχή σε συνεργατικά εικονικά δίκτυα · αυτοπεποίθηση και κριτική χρήση των κοινωνικών
μέσων και του Διαδικτύου γενικά.
2
Η ικανότητα ορίζεται επίσημα από το Cedefop ως «ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και
προσωπικών, κοινωνικών ή / και μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις εργασίας ή μελέτης
και για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη» (σελ. 20), www.cedefop.europa.eu/it/publicationsand-resources/publications/4117
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5. Κατανόηση και συμμόρφωση με ηθικά πρότυπα συμπεριφοράς ή διαδικασίας σε ψηφιακό περιβάλλον
(Ψηφιακή Συμπεριφορά)
6. Κατανόηση και τήρηση των νομικών απαιτήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. αποφυγή πειρατικών
ιστότοπων, λογοκλοπής κ.λπ.) (Ψηφιακός Νόμος)
7. Σεβασμός των δικαιωμάτων και των ευθυνών στο ψηφιακό κόσμο (Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες)
8. Φυσική και ψυχολογική ευημερία σε έναν κόσμο ψηφιακής τεχνολογίας (Υγεία και ευεξία)
9. Διασφάλιση της ασφάλειας του υλικού και των προσωπικών δεδομένων κατά τη σύνδεση στο
διαδίκτυο (Ψηφιακή ασφάλεια)

Νέοι

Σύμφωνα με τους νέους στη Λιθουανία η Ψηφιακή Επικοινωνία, η Ψηφιακή

Πρόσβαση και η Ψηφιακή Ασφάλεια είναι τα κορυφαία 3 στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία
έλαβαν περισσότερο από το 50% των ψήφων και έλαβαν σχόλια κατά τη διάρκεια της
συνάντησης της ομάδας εστίασης. Εν τω μεταξύ στην Κύπρο - Ψηφιακή Πρόσβαση
(62%) Ψηφιακή επικοινωνία (40%) Ψηφιακή ασφάλεια (54%). Στη Γερμανία οι
απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα ήταν διαφορετικές. η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
(σχεδόν 60%) επέλεξε την πρώτη επιλογή «Ίση πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες
και διαδικτυακοί πόροι σε όλους τους νέους παρά την κοινωνικοοικονομική τους
κατάσταση, την αναπηρία, τα γεωγραφικά εμπόδια και άλλους παράγοντες
(Ψηφιακή Πρόσβαση)». Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πήγε για την 4η επιλογή
(σχεδόν 44%) «Αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με βάση την κριτική
ευαισθητοποίηση και κατανόηση (Ψηφιακός Αλφαβητισμός). Τα αποτελέσματα της
Ισπανίας αποκαλύπτουν ότι η κύρια ανησυχία των συμμετεχόντων σχετίζεται με την
κοινωνική ένταξη και την ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση στη ψηφιακή
τεχνολογία (Ψηφιακή Πρόσβαση). Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη έρευνα, το
ψηφιακό χάσμα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην Ισπανία και συμβάλλει στη
διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ του πληθυσμού. Επίσης, οι συμμετέχοντες
ανησυχούν για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Ψηφιακή Ασφάλεια) όταν
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία σχετίζονται
με τα άλλα με τις υψηλότερες βαθμολογίες που αφορούν τα δικαιώματα και τις
ευθύνες στον διαδικτυακό κόσμο, τον ψηφιακό γραμματισμό και την κριτική σκέψη.
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Στην Ελλάδα η ψηφιακή ασφάλεια ξεχωρίζει ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
(περίπου 65%), ακολουθούμενη από την ψηφιακή πρόσβαση (περίπου 56%) και την
ψηφιακή επικοινωνία (περίπου 50%).
Λειτουργοί νεολαίας
Η συλλογή δεδομένων (η ποιοτική και ποσοτική έρευνα) από τις χώρες του έργου
(Κύπρος, Ελλάδα, Λιθουανία, Γερμανία και Ισπανία) υπογραμμίζει διάφορες
μελλοντικές επιλογές μεταξύ των λειτουργών νεολαίας. Με βάση την έρευνα στη
Γερμανία, οι λειτουργοί νεολαίας πιστεύουν ότι η πιο σημαντική πτυχή της ψηφιακής
πολιτότητας είναι η ψηφιακή ασφάλεια και τα ψηφιακά δικαιώματα σε αντίθεση με
τους νέους για τους οποίους η πιο σημαντική πτυχή είναι η ψηφιακή πρόσβαση.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ομάδας Εστίασης, η πτυχή της
Ψηφιακής ασφάλειας, της Ψηφιακής πρόσβασης και της Ψηφιακής επικοινωνίας
είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση και την εργασία για τη νεολαία
(youth work). Εν τω μεταξύ, στη Λιθουανία με βάση τα στοιχεία, υπάρχουν 2
κορυφαίες επιλογές μεταξύ των λειτουργών νεολαίας: η προσεκτική, υπεύθυνη και
ασφαλής χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ανταλλαγή μηνυμάτων, ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα) (Ψηφιακή Επικοινωνία) και το
στοιχείο της Ίσης πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικτυακούς πόρους σε
όλους τους νέους παρά την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, την αναπηρία, τα
γεωγραφικά εμπόδια και άλλα παράγοντες (Ψηφιακή πρόσβαση). Ως το τρίτο πιο
σημαντικό στοιχείο της ψηφιακής πολιτότητας στη σειρά των ικανοτήτων σύμφωνα
με τους Λειτουργούς νεολαίας είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ευθυνών
στον ψηφιακό κόσμο (Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες). Τα στοιχεία από την
Κύπρο δείχνουν ότι, βάσει της διαδικτυακής έρευνας για νέους και λειτουργούς
νεολαίας και για την ομάδα εστίασης, οι λειτουργοί νεολαίας δε διαθέτουν γνώσεις
σχετικά με τη Ψηφιακή ασφάλεια, το Ψηφιακό νόμο, τη Ψηφιακή υγεία. Σύμφωνα
με τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων, τα πιο σημαντικά στοιχεία της ψηφιακής
πολιτότητας είναι η Ψηφιακή πρόσβαση, η Ψηφιακή επικοινωνία και ο Ψηφιακός
νόμος. Ισπανία: Η έρευνα που παρουσιάστηκε εδώ δείχνει ότι, στην Ισπανία, υπάρχει
έλλειψη ισότητας όσον αφορά τη ψηφιακή πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους και
ένα ψηφιακό χάσμα, με αποτέλεσμα την έλλειψη βασικών δεξιοτήτων και
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γραμματισμού στο ψηφιακό κόσμο. Οι περισσότεροι από τους λειτουργούς νεολαίας
των διαφόρων ερευνών και ομάδων εστίασης συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη
μεγαλύτερης έμφασης στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ψηφιακές δεξιότητες
καθώς και στις πτυχές που σχετίζονται με τη ψηφιακή πολιτότητα. Τα αποτελέσματα
στην Ελλάδα έδειξαν ότι οι νέοι ξεχώρισαν τη Ψηφιακή Επικοινωνία, τη Ψηφιακή
Ασφάλεια και το Ψηφιακό Νόμο, ενώ οι λειτουργοί νεολαίας έδειξαν ενδιαφέρον
και τόνισαν την ανάγκη για Ψηφιακά Δικαιώματα και Ευθύνες, Ψηφιακή Ασφάλεια
και Ψηφιακή Πρόσβαση.
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Τα πιο σημαντικά στοιχεία της ψηφιακής
πολιτότητας για τους λειτουργούς νεολαίας στις
5 χώρες
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Τα πιο σημαντικά στοιχεία της ψηφιακής πολιτότητας για
τους νέους στις 5 χώρες
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Συμπεράσματα

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί και οι λειτουργοί νεολαίας καλούνται να
υποστηρίξουν τη μετάβαση από τη διδασκαλία στη μάθηση, να δημιουργήσουν
ψηφιακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, να
χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες για επαγγελματική ανάπτυξη και να παίξουν
οι ίδιοι νέους ρόλους σε σχέση με αυτές τις αλλαγές. Εξαιτίας αυτών των λόγων, οι
συμμετέχουσες χώρες ξεκίνησαν ποιοτική και ποσοτική έρευνα δεδομένων για να
μάθουν τις κυρίαρχες ψηφιακές τάσεις μεταξύ των λειτουργών νεολαίας και των
νέων και να αναδείξουν τις ανάγκες των ψηφιακών ικανοτήτων / δεξιοτήτων.
Ακολουθούν τα πιο σημαντικά στοιχεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν:
Η Διακρατική Μελέτη δείχνει ξεκάθαρα 3 βασικά στοιχεία σπουδαιότητας
μεταξύ όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους συνεργάτες ερευνώντας
νέους ανθρώπους. Η Ψηφιακή Πρόσβαση (23,81% από όλες τις διαθέσιμες επιλογές)
και η Ψηφιακή Ασφάλεια (23,81%) παραμένουν τα πιο σημαντικά στοιχεία. Ως το
τρίτο πιο σημαντικό στοιχείο στην κλίμακα προτεραιοτήτων αναδείχθηκε η Ψηφιακή
Επικοινωνία (19,05%). Οι λειτουργοί νεολαίας από την άλλη ανέδειξαν τα Ψηφιακά
Δικαιώματα και Ευθύνες (30% από όλες τις επιλογές), τη Ψηφιακή Επικοινωνία
(19,05%) και Ψηφιακή Ασφάλεια (26%).
Συνολικά, το 29% των λειτουργών νεολαίας σύμφωνα με τα στοιχεία, δήλωσε
ότι η ένταξη της ψηφιακής πολιτότητας στην εργασία με τους νέους είναι σημαντική
και περισσότερο από το 49% από όλους τους ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η
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σημασία αυτής της ένταξης των ψηφιακών προγραμμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη
και την αξιολόγησε ως πολύ σημαντική .
Η ψηφιακή πρόσβαση περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ή
πρόσβασης σε πληροφορίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Υπάρχει ανάγκη
(βάσει δεδομένων) οδηγιών για το πώς να βρίσκουμε πολύτιμες και ασφαλείς
πληροφορίες στο Διαδίκτυο, πώς να βοηθήσουμε τις μειονεκτούσες κοινότητες να
χρησιμοποιούν υπολογιστές ή άλλους πόρους για να αυξήσουν την ψηφιακή τους
πρόσβαση.
Η ψηφιακή ασφάλεια τονίζει την ανάγκη να παραμείνουμε ασφαλείς στο
διαδίκτυο. Παρόλο που το Διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μέσο, οι
λειτουργοί νεολαίας, οι μαθητές, οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν πώς να αποφεύγουν
ιούς, απάτες ή ξένους στο Διαδίκτυο. Τα μαθήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο, το
εκπαιδευτικό υλικό, τα προγράμματα κατάρτισης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν
από το γιατί το διαδικτυακό απόρρητο είναι σημαντικό ως το τι πρέπει να κάνουμε
άν συναντήσουμε ένα διαδικτυακό εκφοβισμό ή ένα ξένο.
Οι επιλογές που έχουν οι νέοι και οι λειτουργοί νεολαίας για επικοινωνία στο
Διαδίκτυο είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Το κείμενο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα
κοινωνικά μέσα και τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι όλοι τρόποι που αλληλεπιδρούν
ψηφιακά με άλλους. Για αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό να διδαχθούν πώς να
επικοινωνούν με ασφάλεια και αποτελεσματικά στο διαδίκτυο.
Η ομαλή διαδικασία ολοκλήρωσης της ατζέντας της ψηφιακής πολιτότητας
είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και απαιτεί ίση συμμετοχή όλων των παραγόντων. Η
ψηφιακή πρόοδος χρειάζεται πλατφόρμες μάθησης σε ευρεία βάση, καλύτερη
διακυβέρνηση, πόρους και πλήρη υποστήριξη δημόσιων φορέων. Η ψηφιακή
μάθηση μειώνει το κόστος, είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο στη διοργάνωση και
παρέχει τεράστια ευκολία πρόσβασης. Αυτός ο τύπος μαθησιακής κουλτούρας
επικεντρώνεται κυρίως στη συνεργασία και την επικοινωνία.
Επομένως, αυτή η έρευνα ζήτησε από τους ανταποκριτές από όλες τις χώρες
εταίρους να εντοπίσουν πρακτικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα που προκαλούν
χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης της έννοιας της ψηφιακής πολιτότητας. Με άλλα
λόγια, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες (λειτουργοί νεολαία) να προσδιορίσουν και
να ονομάσουν τα κύρια στοιχεία που θα ενίσχυαν τη διαδικασία της ψηφιακής
ολοκλήρωσης. Με βάση τα δεδομένα από τις χώρες εταίρους (Λιθουανία, Κύπρο,
Ελλάδα, Γερμανία και Ισπανία), η Συμβουλευτική και η καθοδήγηση (34%) και οι
ευκαιρίες κατάρτισης (31%) είναι δύο από τα πιο επιθυμητά στοιχεία, τα οποία
σύμφωνα με τους ερωτηθέντες θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαδικασία
ενσωμάτωσης.
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Στοιχεία που θα μπορούσαν να
διευκολύνουν τη διαδικασία της ψηφιακής
ενσωμάτωσης στις 5 χώρες
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Περαιτέρω προτεραιότητες μάθησης
Τα εργαλεία και η τεχνολογία μάθησης επιτρέπουν στους νέους και στους
λειτουργούς νεολαίας να αναπτύξουν αποτελεσματικές αυτοκατευθυμένες
μαθησιακές δεξιότητες. Είναι σε θέση να προσδιορίσουν τι χρειάζονται για να
μάθουν, να βρουν και να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακούς πόρους, να εφαρμόσουν
τις σχετικές πληροφορίες για το πρόβλημα που τους απασχολεί, ακόμη και να
αξιολογήσουν την ανταπόκριση που προκύπτει. Αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα και
την παραγωγικότητά τους. Εκτός από τη συμμετοχή νέων και λειτουργών νεολαίας,
τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης και η τεχνολογία ενισχύουν τις δεξιότητες κριτικής
σκέψης, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της αναλυτικής
συλλογιστικής.
Παρόλο που υπάρχουν πολλοί πόροι και εργαλεία που είναι διαθέσιμα και
δωρεάν για όλους, δεν υπάρχουν αρκετές επιτόπιες εκπαιδεύσεις προσανατολισμού,
μαθήματα μάθησης, διαλέξεις ή πρακτικά σεμινάρια σχετικά με τη ψηφιακή
πολιτότητα. Τα δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτής της έρευνας, δείχνουν
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ότι ο μέσος όρων των νέων που θα ενδιαφερόταν και πιθανότατα θα
παρακολουθούσαν ένα μάθημα που σχετίζεται με τη Ψηφιακή Πολιτότητα είναι
πάνω από 70%.

72%

Κύπρος 72%
Λιθουανία 58%
Γερμανία 81%
Ισπανία 78%
Νέοι που θα ενδιαφέρονταν

Στον τομέα των λειτουργών νεολαίας, σύμφωνα με τα δεδομένα, το
αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο θετικό και υπερβαίνει το 80% από όλους τους
ανταποκριτές.

88%

Κύπρος 80%
Λιθουανία 100%
Γερμανία 87%
Ισπανία 87%

Λειτουργοί νεολαίας που θα ενδιαφέρονταν
Τα δεδομένα που συλλέγονται δείχνουν ότι οι Ψηφιακές Δεξιότητες (στο
πλαίσιο των χωρών εταίρων) εξακολουθεί να αποτελεί καινοτόμο στοιχείο στο
πρόγραμμα σπουδών των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή της μη τυπικής ατζέντας
μάθησης και εξακολουθεί να είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο μάθησης για τους
λειτουργούς νεολαίας και τους νέους.
Ο σταθερός αριθμός νέων, λειτουργών νεολαίας, ειδικών και εκπαιδευτικών
δημιουργεί επίσης την υπόθεση ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια πρόσβασης
συστημικής, πρακτικής και κοινωνικής φύσης. Με άλλα λόγια, η περίληψη των
σχολίων των ερωτηθέντων επισημαίνει το γεγονός ότι η ψηφιακή πολιτότητα δεν
είναι ένα θέμα καθημερινής πρακτικής που θα μπορούσε να είναι εύκολα
προσβάσιμο σε χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Τα αποτελέσματα της έρευνας
υποστηρίζουν αυτήν την τάση:
Περίπου το 78% στην Κύπρο, το 100% των ερωτηθέντων στη Λιθουανία, το
89% στην Ισπανία και η πλειονότητα των νέων (87,5%) από τη Γερμανία απάντησαν
ότι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, εργαστήριο ή εκδήλωση
που σχετίζεται με τη ψηφιακή πολιτότητα. Στον τομέα των λειτουργών νεολαίας, οι
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αριθμοί είναι παρόμοιοι: 71% στη Γερμανία, 89% στην Ισπανία, 79% στην Κύπρο και
70% στη Λιθουανία.
Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν οι κατάλληλες μέθοδοι και
προσεγγίσεις μάθησης. Αναποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας και καθοδήγησης,
προσεγγίσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν στάση παθητικότητας και χαμηλής
συμμετοχής. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με τον πιο φιλικό
προς τους συμμετέχοντες τρόπο. Εξαιτίας αυτού του λόγου, η ανάλυση δεδομένων
του έργου DICIPASS4YOUTH, περιελάμβανε την ενότητα "Περαιτέρω μάθηση" όπου
οι ανταποκριτές μας μπόρεσαν να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους απέναντι σε
διαφορετικές μεθόδους και στρατηγικές μάθησης. Με βάση τα δεδομένα που
συγκεντρώθηκαν από την Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την
Ελλάδα, η υψηλότερη προτίμηση για τη μέθοδο κατάρτισης είναι ένας συνδυασμός
διαδικτυακής εκπαίδευσης και προσωπικής εκπαίδευσης. Αυτή η επιλογή σε όλες τις
χώρες έλαβε περίπου το 50% της υποστήριξης. Η δεύτερη επιλογή μεταξύ των νέων
είναι η μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή η επιλογή προέκυψε με ποσοστό 27%
και άφησε τη διαδικτυακή εκπαίδευση παρακάτω με ποσοστό 23%.
Οι μέθοδοι και οι επιλογές μάθησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία
της εργασίας για τους νέους. Δηλαδή, τα εκπαιδευτικά στοιχεία του σχεδιασμού στη
διδασκαλία, την καθοδήγηση και συμβουλευτική εξαρτώνται από την επιλογή του
διδακτικού υλικού και τους τρόπους με τους οποίους παρέχονται ορισμένες
πληροφορίες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προσαρμοστούμε στις ανάγκες
των λειτουργών για τη νεολαία και να προσφέρουμε τους καταλληλότερους τρόπους
για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη ψηφιακή πολιτότητα.
Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει μια παρόμοια τάση να μαθαίνουμε για τη
ψηφιακή πολιτότητα χρησιμοποιώντας μια συνδυαστική προσέγγιση (συνδυασμός
μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακής κατάρτισης). Η δεύτερη προτίμηση
στον τομέα της εργασίας για τους νέους είναι η διαδικτυακή εκπαίδευση (29%) και
έπεται η δια ζώσης εκπαίδευση (24%).
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Υπάρχει μια σαφής τάση μεταξύ των λειτουργών νεολαίας και των νέων στο
κομμάτι των μεθόδων κατάρτισης. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ένας
συνδυασμός δια ζώσης και διαδικτυακής εκπαίδευσης παραμένει η νούμερο ένα
προτίμηση μεταξύ όλων των ανταποκριτών. Υπονοεί και προϋποθέτει ότι οι
λειτουργοί νεολαίας και οι νέοι επιθυμούν μια δυναμική, διεπιστημονική προσέγγιση
και ένα συνδυασμό διαφορετικών μαθησιακών ευκαιριών. Τα δεδομένα δείχνουν
επίσης ότι η διαδικτυακή κατάρτιση είναι μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση
μάθησης μεταξύ των νέων και των λειτουργών νεολαίας και υποστηρίζεται έντονα
στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τα σχόλια και τις διευκρινίσεις στην κατηγορία
"Άλλο" των ερωτηματολογίων - η μέθοδος μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο είναι μια
παλιομοδίτικη μέθοδος εκτός εάν υπάρχουν ψηφιακά στοιχεία, καινοτόμες
πρακτικές που καθιστούν τη διαδικασία της μάθησης πιο ελκυστική, λιγότερο βαρετή
και πιο φιλική.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Συμπεράσματα
• Ακόμα κι αν οι γνώσεις των νέων για τις ΤΠΕ και οι σχετικές με τη ψηφιακή
πολιτότητα δραστηριότητες στις χώρες εταίρους διεξάγονται τόσο σε επίσημους όσο
και σε μη τυπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και δημόσιες βιβλιοθήκες,
PIAP καθώς και σε ιδρύματα στρατηγικού επιπέδου σχεδιασμού, η τυπική
εκπαίδευση (και η μη τυπική) δεν είναι σε θέση να αλλάξει όσο γρήγορα απαιτείται
σύμφωνα με τις ανάγκες των νέων και των λειτουργών νεολαίας. Σύμφωνα με τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν, η Ψηφιακή Πρόσβαση, η Ψηφιακή Επικοινωνία, το
Ψηφιακό Εμπόριο, ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, η Ψηφιακή Εθιμοτυπία, ο Ψηφιακός
Νόμος, τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Ευθύνες, η Ψηφιακή Υγεία και Ευεξία και η
Ψηφιακή Ασφάλεια είναι τα συνιστώμενα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν
στην ατζέντα του σχολείου και στις άτυπες διαδικασίες μάθησης. Σε αυτήν την
περίπτωση, η άτυπη εκπαίδευση (κοινωνικές πρωτοβουλίες, προγράμματα και
δράσεις) είναι επίσης ευπρόσδεκτη και προσδοκάται από τους νέους.

• Πολλές στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί στην Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την
Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία με στόχο την ενσωμάτωση της
ψηφιακής πολιτότητας, κυρίως με την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με τη
ψηφιακή εμπλοκή των πολιτών. Ειδικότερα, οι Εθνικές Ψηφιακές Στρατηγικές (NDS)
δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια ψηφιακά
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ενεργοποιημένη κοινωνία, με τη δημιουργία πολλών πρωτοβουλιών που σχετίζονται
με την εκπαίδευση για τη ψηφιακή υιοθέτηση και την ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων.
• Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών εταίρων, π.χ. Digital Youth Council και National
Youth Council of Ireland (NYCI), Youth Board of Cyprus, Young Digital Leaders
(Greece), ψηφιακό σύμφωνο για σχολεία (DigitalPakt Schule - Γερμανία) που
εστιάζουν σε δράσεις που σχετίζονται με τη νεολαία και τους λειτουργούς νεολαίας.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περισσότερα προγράμματα και πολιτικές,
κατευθυνόμενα επίσης σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες (όπως NEETs), καθώς είναι
πιθανό να έχουν έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και να μην
έχουν ίση πρόσβαση σε πόρους και εργαλεία για τη βελτίωσή τους. Για αυτές τις
μειονεκτούσες ομάδες που αγωνίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, η ψηφιακή
συμμετοχή τους, δεδομένου ότι ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, είναι απαραίτητη για
τη διασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης και, συνεπώς, της ενεργούς συμμετοχής
τους στην κοινωνία.
• Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και η διακρατική ανάλυση δείχνουν μια
ισχυρή τάση για τη διαμόρφωση του πλαισίου μάθησης της ψηφιακής πολιτότητας
ως στόχου για την παροχή νέων πλαισίων μάθησης στους εκπαιδευτικούς και τους
λειτουργούς νεολαίας με λεπτομέρειες σχετικά με τα εννέα στοιχεία της ψηφιακής
πολιτότητας. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να διδαχθούν και να ενσωματωθούν στις
πολιτικές εργασιακού περιβάλλοντος και στα πρότυπα απόδοσης σχετικά με τη
χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τις ήδη δοθείσες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εθνικά
προγράμματα για να εισάγουν τις ομάδες-στόχους τους στις έννοιες της ψηφιακής
πολιτότητας, βοηθώντας στην οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ εκπαιδευτικών και
διαφορετικών γενεών στη σημερινή εποχή της διευρυμένης χρήσης της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
• Η Διακρατική Σύγκριση έδειξε σαφώς 3 κύρια στοιχεία σπουδαιότητας
μεταξύ όλων των εταίρων που συνέλεξαν δεδομένα μέσα από την έρευνα με τους
νέους. Η Ψηφιακή πρόσβαση (23,81% από όλες τις διαθέσιμες επιλογές) και η
Ψηφιακή ασφάλεια (23,81%) παραμένουν τα πιο σημαντικά στοιχεία. Ως το τρίτο
πιο σημαντικό στοιχείο στην κλίμακα προτεραιοτήτων αναδείχθηκε η Ψηφιακή
Επικοινωνία (19,05%). Οι λειτουργοί νεολαίας από την άλλη ανέδειξαν τα Ψηφιακά
Δικαιώματα και Ευθύνες (30% από όλες τις επιλογές), τη Ψηφιακή Επικοινωνία
(19,05%) και Ψηφιακή Ασφάλεια (26%).
•
Συνολικά,
το
29%
των
λειτουργών
νεολαίας
σύμφωνα με τα στοιχεία, δήλωσε ότι η ένταξη της ψηφιακής πολιτότητας στην
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εργασία τους με τους νέους είναι σημαντική και περισσότερο από το 49% από όλους
τους ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η σημασία αυτής της ένταξης των ψηφιακών
προγραμμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη και την αξιολόγησε ως πολύ σπουδαία.

• Από την έκθεση φαίνεται ότι η αναζήτηση στο Διαδίκτυο, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, η επικοινωνία και η κοινή χρήση αρχείων είναι δεξιότητες που
οι νέοι θεωρούν ότι κατέχουν. Από τα ποσοτικά δεδομένα φαίνεται επίσης ποιες
δεξιότητες και στοιχεία ψηφιακής πολιτότητας απαιτούνται ιδιαιτέρως για τη
συμπερίληψη των νέων και την εργασία με τη νεολαία γενικά.

• Οι λειτουργοί νεολαίας και οι νέοι έχουν έλλειψη γνώσης σχετικά με τα
ψηφιακά δικαιώματα και τις ευθύνες, αγωνίζονται να κατανοήσουν τη ψηφιακή
συμπεριφορά και τις πιθανές απειλές διαδικτυακής ασφάλειας.

• Παρόλο που υπάρχουν πολλοί πόροι και εργαλεία που είναι διαθέσιμα και
δωρεάν για όλους, δεν υπάρχουν αρκετές επιτόπιες εκπαιδεύσεις
προσανατολισμού, μαθήματα μάθησης, διαλέξεις ή πρακτικά σεμινάρια σχετικά με
τη Ψηφιακή πολιτότητα. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτής της
έρευνας δείχνουν ότι ο μέσος όρος των νέων που θα ενδιαφερόταν και πιθανότατα
θα παρακολουθούσαν ένα μάθημα που σχετίζεται με τη Ψηφιακή πολιτότητα είναι
πάνω από 70%.
Κύπρος 72%

72%

Λιθουανία 58%
Γερμανία 81%
Ισπανία 78%
Ελλάδα 70%
Νέοι που θα ενδιαφέρονταν

Σελίδα 29

• Στον τομέα των λειτουργών νεολαίας, σύμφωνα με τα δεδομένα, το
αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο θετικό και υπερβαίνει το 80% από όλους τους
ανταποκριτές.
Κύπρος 80%

85%

Λιθουανία 100%
Γερμανία 87%
Ισπανία 87%
Ελλάδα 70%

Λειτουργοί Νεολαίας που θα ενδιαφέρονταν

• Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν δείχνουν ότι οι Ψηφιακές Δεξιότητες (στο
πλαίσιο των χωρών εταίρων) εξακολουθεί να αποτελεί καινοτόμο στοιχείο στο
πρόγραμμα σπουδών των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή της μη τυπικής ατζέντας
μάθησης και εξακολουθεί να είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο μάθησης για τους
λειτουργούς νεολαίας και τους νέους. Ο σταθερός αριθμός νέων, λειτουργών
νεολαίας, ειδικών και εκπαιδευτικών δημιουργεί επίσης την υπόθεση ότι υπάρχουν
διάφορα εμπόδια πρόσβασης συστημικής, πρακτικής και κοινωνικής φύσης. Με
άλλα λόγια, η περίληψη των σχολίων των ερωτηθέντων επισημαίνει το γεγονός ότι η
ψηφιακή πολιτότητα δεν είναι ένα θέμα καθημερινής πρακτικής που θα μπορούσε
να είναι εύκολα προσβάσιμο σε χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

• Η εισαγωγή και ο προσανατολισμός προς τον όρο και τη στρατηγική της
ψηφιακής πολιτότητας είναι ιδιαίτερα επιθυμητές και προτεινόμενες διαδικασίες:
ούτε η πλειονότητα των λειτουργών νεολαίας είναι εξοικειωμένοι με τον όρο και τις
δυνατότητες, ούτε υπάρχουν πολλά, ειδικά εστιασμένα εργαλεία μάθησης.

• Με την ταχεία άνοδο της ψηφιακής τεχνολογίας και την αυξανόμενη χρήση
της στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, είναι σημαντικό να
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διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να κατανοήσουν και να εμπλακούν με τις ψηφιακές
δεξιότητες. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καθημερινή χρήση. Περίπου το
70% των λειτουργών νεολαίας από τη Λιθουανία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα
και την Ισπανία αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αναζήτηση δεξιοτήτων και γνώσεων
ΤΠΕ. Οι μισοί από τους νέους αξιολογούν τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ ως ανεπαρκείς
στους βασικούς τομείς παραγωγικότητας. Η προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας
και της έννοιας της ψηφιακής πολιτότητας μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της
πληροφορίας και της τεχνολογίας επικοινωνιών.

• Υπάρχει επίσης μια σαφής τάση μεταξύ των λειτουργών νεολαίας και των
νέων σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν,
ένας συνδυασμός εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακής
εκπαίδευσης παραμένει η νούμερο ένα προτίμηση μεταξύ όλων των ανταποκριτών.
Υπονοεί και προϋποθέτει ότι οι λειτουργοί νεολαίας και οι νέοι επιθυμούν μια
δυναμική, διεπιστημονική προσέγγιση και ένα συνδυασμό διαφορετικών
μαθησιακών ευκαιριών. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η διαδικτυακή κατάρτιση
είναι μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση μάθησης μεταξύ των νέων και των
λειτουργών νεότητας και υποστηρίζει έντονα τις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τα
σχόλια και τις προδιαγραφές στην κατηγορία "Άλλο" των ερωτηματολογίων - η
μέθοδος μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο είναι μια παλιομοδίτικη μέθοδος εκτός εάν
υπάρχουν ψηφιακά στοιχεία, καινοτόμες πρακτικές που καθιστούν τη διαδικασία της
μάθησης πιο ελκυστική, λιγότερο βαρετή και πιο φιλική.

Προτάσεις
• Οι λειτουργοί νεολαίας πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις δεξιότητες
ΤΠΕ και τη ψηφιακή πολιτότητα που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση εργασιών
στην εργασία των νέων και να έχουν την ικανότητα πρόσβασης σε πόρους για την
απόκτηση / βελτίωσή τους. Αναπτύξτε τις απαραίτητες γνώσεις ΤΠΕ για πρότυπα
εργασίας, δημιουργήστε ευκαιρίες και εργαλεία για τους νέους για να ανακαλύψουν
την ετοιμότητά τους για εργασία, να τις χρησιμοποιήσουν σε δραστηριότητες
εργασιακής καθοδήγησης , δώστε τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν ενεργοί
πολίτες κοινωνικά και εικονικά, αναδείξτε το σύνολο των ψηφιακών αξιών και
ευθυνών. Απαιτείται μια ανάπτυξη και προώθηση μοντέλων αναγνώρισης και
πιστοποίησης γνώσεων ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο.
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• Τα προγράμματα μάθησης και κατάρτισης ΤΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν
ένα σαφές δομημένο πρόγραμμα σπουδών, παγκοσμίως αποδεκτό και θέματα που
βασίζονται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης. Είναι σημαντικό να
συμπεριληφθεί μια μέθοδος επικύρωσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα για να
αξιολογηθούν επίσης οι γνώσεις και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων.

• Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται ερωτηματολόγια και στατιστικά
στοιχεία για τα επίπεδα δεξιοτήτων ΤΠΕ σε δημόσιους υπαλλήλους, καθηγητές και
μαθητές σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Επιπλέον, το πλαίσιο ψηφιακού
γραμματισμού πρέπει να περιλαμβάνει ενότητες όπως η ηλεκτρονική ένταξη, το eCitizen, το e-SME, την ηλεκτρονική κοινωνία και να λαμβάνει υπόψη την κυριαρχία
των κοινωνικών μέσων.

• Πρέπει να δοθεί περισσότερη υποστήριξη σε μη τυπικούς οργανισμούς
κατάρτισης που διασφαλίζουν την κάλυψη των κενών στις δεξιότητες ΤΠΕ και το
Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και ενθαρρύνουν τα επίσημα επαγγελματικά
ιδρύματα να συμβάλουν σε αυτήν τη διαδικασία δια βίου μάθησης παρέχοντας
ανοιχτά μαθήματα. Ενθαρρύνετε την ευρεία χρήση μαζικών μορφών μαθημάτων
κατάρτισης για εκπαίδευση εξ αποστάσεως και MOOC. Συνίσταται η ανάπτυξη και
εφαρμογή γρήγορων μοντέλων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης ΤΠΕ.

• Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται στην ομάδα των ευάλωτων νέων νέοι
τρόποι μάθησης και να βελτιώνονται οι δεξιότητές τους, προωθώντας την ένταξη
στην αγορά εργασίας, την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική
και πολιτιστική ζωή των εικονικών κοινωνιών στις οποίες ζουν και να προωθηθούν
λύσεις αυτοαπασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κοινωνικής
οικονομίας.

• Προκειμένου να προσελκύσουν νέους ανθρώπους σε εκπαιδεύσεις
ψηφιακής πολιτότητας όπως το DICIPASS4YOUTH, το περιεχόμενο για τους νέους
(σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης) πρέπει να σχεδιαστεί με τον πιο ελκυστικό, φιλικό
προς το χρήστη τρόπο. Το περιεχόμενο θα πρέπει να περιέχει διαφορετικά μέσα
(ήχος, βίντεο, κ.λπ.) και θα πρέπει να προσεγγίζεται από τους νέους χρησιμοποιώντας
το καθημερινό εικονικό περιβάλλον τους.
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• Οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενθάρρυνση των νέων στην απόκτηση /
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα πρέπει να βασίζονται και να
επικεντρώνονται στον προσανατολισμό για τη σταδιοδρομία και την εκπαίδευσή
τους, ενισχύοντας έτσι την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία των
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων σε κάθε τομέα.

• Με βάση διάφορα εθνικά ευρετήρια, προτάθηκε επίσης μια μέθοδος
μάθησης που να χρησιμοποιεί εφαρμογές που περιλαμβάνουν παιχνίδια, κουίζ,
βίντεο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά για να βοηθήσει στην
εκπαίδευση σχετικά με την ηθική χρήση του Διαδικτύου.

• Οι δημιουργικές πρωτοβουλίες για τη μη τυπική κατάρτιση ΤΠΕ πρέπει να
ενσωματωθούν ευκολότερα και να εισαχθούν στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

• Περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με τη
σημασία των δεξιοτήτων ΤΠΕ και του προγράμματος ψηφιακής πολιτότητας για την
εργασία των νέων και τη σημασία και τις προοπτικές στις ΤΠΕ που απαιτούνται στη
Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία.

• Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δεξιότητες και τις αξίες της
ψηφιακής πολιτότητας για τους νέους πρέπει να επεκταθούν στους γονείς, τους
δασκάλους, τους λειτουργούς νεολαίας διαφόρων τομέων και τους συμβούλους
σταδιοδρομίας.

• Τα προγράμματα που θα ενδιέφεραν τους νέους (1) πρέπει να σχετίζονται
περισσότερο με μελλοντικές θέσεις εργασίας - λιγότερο θεωρητικά και πιο πολύ
πρακτικά, (2) πρέπει να τους δώσουν νέες γνώσεις που δεν πιστεύουν ότι έχουν ήδη
και (3) οι μαθησιακές μέθοδοι πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο στο χρόνο και
τις ανάγκες τους. Σίγουρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε να συνεχίζουμε τις δημόσιες
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων.
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• Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη αύξησης της αυτογνωσίας σχετικά με τις
ψηφιακές δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν οι νέοι και οι λειτουργοί
νεολαίας. Οι δημιουργοί του προγράμματος DICIPASS4YOUTH, είτε προέρχονται από
επίσημα είτε μη τυπικά ιδρύματα, πρέπει να συνδεθούν περισσότερο με τους
λειτουργούς νεολαίας και τους νέους, ώστε να καταλάβουν τι είδους γνώσεις και
δεξιότητες ΤΠΕ χρειάζονται στον πραγματικό τομέα.

• Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη σημασία στην ηθική και ενσυναισθητική
διαδικτυακή συμπεριφορά. Οι ψηφιακοί πολίτες πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο πώς
να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης επαρκώς, να γνωρίζουν τα
δικαιώματα και τις ευθύνες τους και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους στο
διαδίκτυο. Πρέπει επίσης να συσχετίζονται κοινωνικά και με ενσυναίσθηση προς
τους άλλους. Για αυτόν το λόγο, έννοιες όπως η ηθική συμπεριφορά ή η διαδικτυακή
ενσυναίσθηση γίνονται όλο και πιο σημαντικές και πρέπει να εμφανίζονται
συχνότερα σε προγράμματα και πρακτικές ψηφιακής πολιτότητας.

• Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω της έρευνας,
υπάρχουν λίγες κύριες ψηφιακές δεξιότητες που αναγνωρίζονται από τους νέους και
τους λειτουργούς νεολαίας ως ιδιαίτερα επιθυμητές. Αυτές οι δεξιότητες
προϋποθέτουν ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να ακολουθηθεί για την ενίσχυση των
ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία μαθησιακών προγραμμάτων:
-

Η Ψηφιακή πρόσβαση περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης με
άλλους ή πρόσβασης σε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία.
Υπάρχει ανάγκη (βάσει δεδομένων) οδηγιών για το πώς να βρεί κανείς
πολύτιμες και ασφαλείς πληροφορίες στο Διαδίκτυο, πώς να βοηθήσει
τις μειονεκτούσες κοινότητες στο να χρησιμοποιούν υπολογιστές ή
άλλους πόρους για να αυξήσουν την ψηφιακή τους πρόσβαση.

-

Η Ψηφιακή ασφάλεια υποδεικνύει την ανάγκη να παραμένουμε
ασφαλείς στο διαδίκτυο. Παρόλο που το Διαδίκτυο μπορεί να είναι
ένας εξαιρετικός πόρος, οι λειτουργοί νεολαίας, οι μαθητές, οι νέοι
πρέπει να γνωρίζουν πώς να αποφεύγουν ιούς, απάτες ή ξένους στο
Διαδίκτυο. Τα μαθήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο, το εκπαιδευτικό
υλικό και τα σεμινάρια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν θεματικές
από το γιατί το διαδικτυακό απόρρητο είναι σημαντικό μέχρι το τι
πρέπει να κάνουμε άν συναντήσουμε ένα διαδικτυακό εκφοβισμό ή
έναν άγνωστο.
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-

Οι επιλογές που έχουν οι νέοι και οι λειτουργοί νεολαίας για
επικοινωνία στο Διαδίκτυο είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Το κείμενο,
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κοινωνικά μέσα και τα διαδικτυακά
παιχνίδια είναι όλοι τρόποι που αλληλεπιδρούν ψηφιακά με άλλους.
Για αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό να διδαχθούν πώς να επικοινωνούν
με ασφάλεια και αποτελεσματικά στο διαδίκτυο.
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