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Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της πρόσβασης στη 
γνώση και την εκπαίδευση, στην ισότητα και τη συμμετοχή και στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε, όπως αποτύπωσε η 
πρόεδρος von der Leyen στην ομιλία της στην εναρκτήρια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της 
Ψηφιακής Συνέλευσης του 2021, με θέμα "Leading the Digital Decade", ότι ο "ψηφιακός 
μετασχηματισμός που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του". 

 
Η κοινοπραξία DICIPASS θεωρεί τους νέους ως την κινητήρια δύναμη μιας επιτυχημένης 
ψηφιακής μετάβασης, ως ψηφιακή γενιά . Είναι ο ρόλος του τομέα της νεολαίας να: 

 

να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να αναπτύξουν θετική στάση 
απέναντι στην ψηφιακή ιθαγένεια, 
να προωθήσει την ανάπτυξη υπεύθυνων, ηθικών, παγκόσμιων πολιτών για τον 
ψηφιοποιημένο και συνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε, 
να προσφέρει ευκαιρίες για την απόκτηση ικανοτήτων ψηφιακής ιθαγένειας στους 
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, ενισχύοντας έτσι το προφίλ τους και 
αναβαθμίζοντας την ποιότητα της εργασίας για τους νέους. 

 

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι ένας σύντομος οδηγός για τους υπεύθυνους για τη νεολαία ώστε να 
είναι πιο άνετοι στην ενασχόληση με θέματα ψηφιακής ιθαγένειας, στη χρήση των εργαλείων 
που αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα DICIPASS και στην εφαρμογή του προγράμματος σε 
τοπικό επίπεδο . 

 
Ως οργανώσεις νεολαίας, πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να δουν τους εαυτούς τους ως 
ψηφιακούς πολίτες με την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τους εαυτούς τους και τους συνομηλίκους 
τους για να διασφαλίσουν ότι η γενιά τους θα είναι αυτή που θα διοχετεύσει τις αλλαγές της 
ψηφιοποίησης σε μια κοινωνία που θα είναι ανθεκτική απέναντι στις απειλές της 
ψηφιοποίησης και θα αξιοποιεί πλήρως τις θετικές δυνατότητες της ψηφιοποίησης . 

 

 
D R . A M M A L I A P O D L A S Z E W S K A 
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GLOSSAUY 
 
 

D l G l T A L C l T l Z E N S H l P 
 

Πρόκειται για τη σίγουρη, κριτική και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη 
μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία . 

 
Περιλαμβάνει πληροφοριακή παιδεία και παιδεία δεδομένων, επικοινωνία και συνεργασία, 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου 
του προγραμματισμού), ασφάλεια (από την ψηφιακή ευημερία έως την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο), νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, επίλυση προβλημάτων και 
κριτική σκέψη . Η ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης . 

 

 
D l G l T A L l S A T l O N 

 

Ψηφιοποίηση είναι η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή- μια 
διαδικασία κατά την οποία ψηφιοποιείται οτιδήποτε μπορεί να ψηφιοποιηθεί. 

 
Οι πληροφορίες και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διαμεσολαβούνται όλο και 
περισσότερο από τις τεχνολογίες. Από τους φίλους που επικοινωνούν μέσω μιας 
εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, μέχρι μια επιχείρηση που έχει ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα, μέχρι ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα . Η 
ψηφιοποίηση προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για ισότιμη πρόσβαση σε πόρους και 
ευκαιρίες, αλλά αν δεν συνοδεύεται από την εκπαίδευση ψηφιακών ικανοτήτων και αν δεν 
αρθούν τα εμπόδια πρόσβασης, τότε μπορεί να συμβάλει στο ψηφιακό χάσμα. 
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Δ ι α γ ρ α φ έ ς τ η ς Α Λ Α Ν Α Τ Ι Β Ε Ι Α Σ Α Ν Α Δ ι α γ ρ 
α φ έ ς τ η ς Α Λ Α Ν Α Μ Α Λ Α Γ Ο Υ Σ Α Ν Α Σ 

 

Ο όρος "ψηφιακός ιθαγενής" επινοήθηκε από τον Marc Prensky (2001) και συμπεριλήφθηκε 
για πρώτη φορά στο άρθρο "Digital Natives, Digital Immigrants" ως μια προσπάθεια να 
εξηγήσει γιατί οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συνεχώς προβλήματα στη διδασκαλία των 
μαθητών . Τα άρθρα ορίζουν τους "ψηφιακούς ιθαγενείς" ως: 

 
"οι πρώτες γενιές που θα μεγαλώσουν με αυτή τη νέα τεχνολογία . Πέρασαν όλη τους τη 
ζωή περιτριγυρισμένοι από και χρησιμοποιώντας υπολογιστές, βιντεοπαιχνίδια , 
ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα και όλα 
τα άλλα παιχνίδια και εργαλεία της ψηφιακής εποχής". 

 
Έκτοτε, η ιδέα των "ψηφιακών ιθαγενών" έχει αμφισβητηθεί και έχουν εμφανιστεί 
διάφορες μελέτες προκειμένου να διευκρινιστεί καλύτερα τι είναι και τι δεν είναι ένας 
ψηφιακός ιθαγενής. Ο όρος αμφισβητείται για την πολύ γενική προσέγγισή του, 
θεωρώντας ότι όλοι οι νέοι είναι "ψηφιακοί ιθαγενείς" και μη λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένοι νέοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων . 

 
Ταυτόχρονα, ψηφιακός μετανάστης είναι ένα άτομο που γεννήθηκε πριν από την ευρεία 
υιοθέτηση των υπολογιστών και αναγκάστηκε να υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία 
αργότερα στη ζωή του. 

 
Οι ψηφιακοί μετανάστες θεωρούνται ότι είναι λιγότερο ικανοί από τεχνικής άποψης από τους 
ψηφιακούς ιθαγενείς και υποστηρίζεται ότι δεν μπορούν ποτέ να αναπτύξουν το ίδιο επίπεδο 
τεχνολογικών δεξιοτήτων και γνώσεων με τους ψηφιακούς ιθαγενείς. Οι ψηφιακοί μετανάστες 
δεν είναι εκ φύσεως εξοικειωμένοι ή ενστικτωδώς άνετοι και επομένως πρέπει να 
προσαρμοστούν στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας , των διεπαφών και του λογισμικού και 
εξοικειώθηκαν με τους υπολογιστές ως νέοι ενήλικες ή αργότερα στη ζωή τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ef: Prensky M. (2001), Digital natives, digital immigrants, On the -ori^on :ol.  , No. 5, 1-5., Prensky 
M. (2004), Η αναδυόμενη διαδικτυακή ζωή των ψηφιακών ιθαγενών. What they do differently because of technology, 
and how they do it, διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.marcprensky.com/writing/Prensky- 
The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf, πρόσβαση στις 10 Μαρτίου 2022. 

 
7ef: Prensky M. (2001), Digital natives, digital immigrants, On the -ori^on :ol.  , No. 5, pp. 1-5.  IGI Global - 
Dissemination of Knowledge, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.igi-global.com/dictionary/digital- natives/7645, 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
https://www.igi-global.com/dictionary/digital-natives/7645
https://www.igi-global.com/dictionary/digital-natives/7645
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1. Προσδοκία του αναγνώστη 
 

Το παρόν έγγραφο παρέχει στον αναγνώστη μια επισκόπηση του έργου 
DICIPASS4YOUTH και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του. Θα 
εξηγηθεί η εξέλιξη και η μεθοδολογία του έργου, καθώς και μια σύντομη επεξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο προέκυψε το υλικό και του τρόπου με τον οποίο προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο θα εξηγήσει πώς να εφαρμόσετε τα πάντα 
στην πράξη και πώς να μεγιστοποιήσετε την εμβέλεια και τα αποτελέσματα. 

 
Θα δοθούν οδηγίες, υποδείξεις και συμβουλές για το πώς να πραγματοποιηθεί η 
υλοποίηση, πώς να προσεγγιστούν περισσότεροι άνθρωποι και πώς να δημιουργηθούν 
συνέργειες με άλλες οργανώσεις. 

 
Συνολικά, αυτό είναι το πλήρες εργαλείο DICIPASS4YOUTH ToolKit: Ένα πακέτο Α-Ω για 
την εφαρμογή. 

 
 

2. Εισαγωγή 

 
Η ψηφιακή επανάσταση ενισχύει τη ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, οι 
οποίες απαιτούν επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακές συσκευές, πόρους και εργαλεία, 
καθώς και ψηφιακές ικανότητες για την επόμενη γενιά, ώστε να αντιμετωπίσει τις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Όσον αφορά το σημερινό σκηνικό, το έργο 
DISIPASS εισάγει την ψηφιακή ιθαγένεια σε άτομα ηλικίας 14 έως 18 ετών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες (όπως οι NEETs, οι περιθωριοποιημένοι, με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι νέοι πρόσφυγες, οι πρόωρα εγκαταλείποντες το 
σχολείο κ.λπ.) 

 
Ο ψηφιακός πολίτης αναφέρεται στην ικανότητα θετικής, κριτικής και ικανής 
συμμετοχής στο ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις δεξιότητες της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας, εφαρμόζοντας μορφές κοινωνικής συμμετοχής που σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια μέσω της υπεύθυνης χρήσης της 
τεχνολογίας. 

 
Το έργο πρωτοπορεί στο σχεδιασμό ενός πακέτου διδασκαλίας για την προώθηση των 
ικανοτήτων ψηφιακής ιθαγένειας στους νέους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να 
υποστηρίξει τους λειτουργούς νεολαίας να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στην 
ψηφιακή ιθαγένεια. Υπό το πρίσμα της προώθησης της ανάπτυξης υπεύθυνων, ηθικών, 
παγκόσμιων πολιτών, το έργο προβλέπει επίσης την καθιέρωση του προγράμματος 
DICIPASS 4YOUTH και του Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας. 
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3. Περιγραφή έργου 
 

Το έργο DICIPASS4YOUTH (European Digital Citizenship Pass for Youth Empowerment and 
Participation), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ. 

 
 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι: 
 

- Ενίσχυση του προφίλ των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και, με τον 
τρόπο αυτό, αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των 
προγραμμάτων εργασίας για τη νεολαία. 

- Προώθηση της ενδυνάμωσης υπεύθυνων, ηθικών, παγκόσμιων πολιτών για 
τον ψηφιοποιημένο και συνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε, 
δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες μη τυπικής μάθησης για την απόκτηση 
δεξιοτήτων ψηφιακής πολιτειότητας. 

- Η θεμελίωση μιας κουλτούρας ψηφιακής πολιτειότητας στις οργανώσεις με 
βάση την υιοθέτηση του ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ DICIPASS4YOUTH μεταξύ 
των οργανώσεων, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των νέων, οι 
οποίοι θα δημιουργήσουν συνέργειες και ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. 

- Πιλοτική δοκιμή της ιδέας του προγράμματος DICIPASS CHALLENGE, στο 
οποίο οι νέοι ακολουθούν διάφορες προκλήσεις προκειμένου να τους 
απονεμηθεί το σήμα DICIPASS4YOUTH που δείχνει ότι χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία με σεβασμό, υπευθυνότητα και ασφάλεια με βάση τις αξίες, τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατανόηση της ψηφιακής ιθαγένειας. 

 

Δύο είναι οι κύριες ομάδες-στόχοι: 
 

- Η άμεση ομάδα-στόχος είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, το προφίλ 
των οποίων θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί μέσω του προγράμματος 
επαγγελματικής ανάπτυξης που θα αναπτυχθεί για την απόκτηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για την υποστήριξη, την προστασία και την εκπαίδευση 
των νέων. Αποτελούν βασικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τους 
νέους και να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες 
και την κατανόηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο. 

- Η έμμεση ομάδα-στόχος είναι οι νέοι (14-18 ετών), με ιδιαίτερη έμφαση στους 
νέους με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. νέοι NEET, νέοι με αναπηρίες). 
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4. Ο οδικός χάρτης του έργου 
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5. Αποτελέσματα των έργων 
 

a. Πνευματικό αποτέλεσμα 1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 
 

Στο πλαίσιο του διανοητικού αποτελέσματος 1, διεξήχθη έρευνα σε κάθε συμμετέχουσα 
χώρα (Γερμανία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία και Ισπανία) προκειμένου να 
καθοριστούν τα προφίλ των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σε σχέση 
με την ψηφιακή ιθαγένεια, οι στρατηγικές/πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε 
σχέση με την προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας στην τυπική/μη τυπική μάθηση και η 
παροχή ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας στον 
δημόσιο/ιδιωτικό τομέα στον συγκεκριμένο τομέα. Αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά 
ερωτηματολόγια για τους νέους και τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και τα 
συνδυασμένα ευρήματα των ερευνών και της έρευνας σε κάθε συμμετέχουσα χώρα 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων, οι οποίες στη συνέχεια 
συγκεντρώθηκαν στη συγκριτική έκθεση DICIPASS4YOUTH. Για τις εθνικές εκθέσεις 
σχεδιάστηκαν από τους εταίρους infographics για όλες τις χώρες εταίρους {Σχήμα 1}. 
Επιπλέον, συστάθηκε Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη και 
την παρακολούθηση της διασφάλισης της ποιότητας του όλου έργου και των 
αποτελεσμάτων. Τέλος, η Τράπεζα Εργαλείων ξεκίνησε με τη συλλογή των ευκαιριών 
επαγγελματικής ανάπτυξης για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που 
προσφέρονται σε κάθε χώρα εταίρο. 

 
*Στην ιστοσελίδα του DICIPASS μπορείτε να βρείτε τις τελικές εκδόσεις και μεταφράσεις. 

 
 

Σχήμα 1: Παράδειγμα Infographics I01 
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b. Πνευματικό αποτέλεσμα 2: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Στο διανοητικό αποτέλεσμα 2, οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα ευρήματα της συγκριτικής 
έκθεσης που παρήχθη στο ΔΕ1 για να αναλύσουν τις ικανότητες σχετικά με την ψηφιακή 
ιθαγένεια που πρέπει να αναπτυχθούν στις συμμετέχουσες χώρες. 

 
Με βάση τις εκθέσεις των χωρών (Ελλάδα, Λιθουανία, Γερμανία, Κύπρος και Ισπανία) 
μπορούμε επίσης να επισημάνουμε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και αναφερόμενες 
λέξεις-κλειδιά της ψηφιακής ιθαγένειας: εικονική προστασία (40%), ηλεκτρονική 
ψηφοφορία και ηλεκτρονική ιθαγένεια αντίστοιχα (30%), ψηφιακή επικοινωνία (30%). Οι 
νέοι και οι λειτουργοί νεολαίας επιδεικνύουν επαρκή γνώση και κατανόηση της ψηφιακής 
ιθαγένειας, παρόλο που περίπου το 70% όλων των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων 
των λειτουργών νεολαίας και των νέων) δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο ψηφιακή 
ιθαγένεια. 

 
Με βάση αυτό, οι εταίροι αποφάσισαν τα θέματα που πρέπει να διδάσκονται οι νέοι και τα 
οργάνωσαν σε 9 ενότητες που ονομάστηκαν "Πλαίσιο ικανοτήτων DICIPASS": Εισαγωγική 
ενότητα - Τι είναι ο ψηφιακός πολίτης 

Ενότητα 0: Εισαγωγική ενότητα (**) 

Ενότητα 1: Ψηφιακή εθιμοτυπία 

Ενότητα 2: Ψηφιακή πρόσβαση 
 

Ενότητα 3: Ψηφιακός νόμος και 

πνευματικά δικαιώματα Ενότητα 4: 

Ψηφιακός γραμματισμός 

Ενότητα 5: Ψηφιακή επικοινωνία 

Ενότητα 6: Ψηφιακό Εμπόριο 

Ενότητα 7: Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη 

Ενότητα 8: Ψηφιακή ασφάλεια 

Ενότητα 9: Ψηφιακή υγεία και ευημερία 
 

**Εισαγωγική ενότητα: Περιλαμβάνει μια επισκόπηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται 
με την ψηφιακή ιθαγένεια και καλύπτονται από το πρόγραμμα DICIPASS. 
*Μπορείτε να βρείτε το λεπτομερές πλαίσιο ικανοτήτων για κάθε ενότητα στον δικτυακό τόπο του 
DICIPASS. 

 
 

Οι 9 ενότητες που αποτελούν μέρος του προγράμματος ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες: "σεβασμός", "εκπαίδευση" και "προστασία". Αυτές οι κατηγορίες επιδιώκουν 
να ενθαρρύνουν τις ακόλουθες συμπεριφορές: σεβασμός του εαυτού σας και σεβασμός 
των άλλων, εκπαίδευση του εαυτού σας και σύνδεση με τους άλλους και προστασία του 
εαυτού σας και προστασία των άλλων. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τρεις ενότητες που 
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παρουσιάζονται στον ακόλουθο κατάλογο, μαζί με τα συναφή θέματά τους. Η σειρά είναι 
τυχαία και δεν αντιπροσωπεύει καμία βαρύτητα σπουδαιότητας. 



Σεβασμός Εκπαιδεύστε το Προστ
ατέψτε 

το 
Τίτλος ενότητας: Θέμα 1: 
Ψηφιακό χάσμα Θέμα 2: 
Πρόσβαση στην 
τεχνολογία Θέμα 3: 
Διαθεσιμότητα συσκευών 

Τίτλος ενότητας: 
(κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Αλληλεπίδραση 
μέσω τεχνολογιών 
Θέμα 2: Κοινή χρήση 
πληροφοριών και 
περιεχομένου Θέμα 3: 
Συνεργασία 
μέσω ψηφιακών καναλιών 

Τίτλος ενότητας: Θέμα 1: 
Ψηφιακά δικαιώματα και 
ευθύνες 
Θέμα 2: Ηλεκτρονικός 
εκφοβισμός Θέμα 3: 
Ψηφιακό αποτύπωμα 

Τίτλος ενότητας: (κύρια 
ενότητα) 
Θέμα 1: Ψηφιακή 
εθιμοτυπία (ή δικτυακή 
εθιμοτυπία) 
Θέμα 2: Κανόνες 
διαδικτυακής 
εθιμοτυπίας Θέμα 3: 
Τήρηση της 
διαδικτυακής 
εθιμοτυπίας σε 
διάφορες μορφές 
διαδικτυακής 
επικοινωνίες 

Τίτλος ενότητας: Θέμα 1: 
Ασφαλείς ηλεκτρονικές 
αγορές 
Θέμα 2: Τεχνολογία και 
κλοπή ταυτότητας 
Θέμα 3: Τεχνολογία και 
πιστωτικό ζήτημα 

Τίτλος ενότητας: Θέμα 1: 
Προστασία και μέτρα στο 
διαδίκτυο 
Θέμα 2: Κίνδυνοι από 
κακόβουλο 
λογισμικό/κακόβουλο 
λογισμικό/αδικοβουλημένο 
λογισμικό Θέμα 3: Ασφάλεια 
των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

Τίτλος ενότητας: (κύρια 
ενότητα) 
Θέμα 1: Παραβίαση 
πνευματικών δικαιωμάτων 
1.1. Λογοκλοπή 
1.2. Παράνομη κοινή 

χρήση αρχείων 
1.3. Πειρατεία 
λογισμικού Θέμα 2: 
Δημιουργία ιών Θέμα 3: 
Hacking 
Θέμα 4: Ηλεκτρονική 
κλοπή ταυτότητας 
Θέμα 5: Ανοικτός κώδικας 

Τίτλος ενότητας: 
(συμπληρωματική 
ενότητα) 
Θέμα 1: Πληροφοριακή 
παιδεία 
Θέμα 2: Γραμματισμός στα 
μέσα ενημέρωσης 

 
Θέμα 3: Αλφαβητισμός 
στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

Τίτλος ενότητας: 
(συμπληρωματική ενότητα) 
Θέμα 1: Εθισμός στο 
Διαδίκτυο Θέμα 2: 
Ψυχική υγεία Θέμα 3.1: 
Σωματική υγεία 
Θέμα 3.2: Εργονομία των 
υπολογιστών Θέμα 4: Πώς να 
εξισορροπήσετε τη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας 



λογισμικό 

 
Πίνακας 1: Πλαίσιο ικανοτήτων DICIPASS4Y0UTH - Ενότητες και θέματα 



Επιπλέον, δημιουργήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του DICIPASS, ο οποίος είναι ένα 
σύνολο κανόνων που αφορούν τη χρήση των συμμετοχικών μέσων με κύριο στόχο να 
επηρεάσει τους νέους, τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και τις οργανώσεις, καθώς 
θα περιγράφει τις αναμενόμενες ψηφιακές αξίες, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 
πρέπει να υιοθετούν οι νέοι, ως μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DICIPASS. Επιπλέον, θα 
χρησιμοποιηθεί ως αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο και των 
οργανώσεων, βάσει της οποίας θα αξιολογούνται οι νέοι προκειμένου να αποκτήσουν το 
DICIPASS4YOUTH BADGE. 

 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρόκειται να υπογραφεί από διάφορους οργανισμούς, 
ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις/ενώσεις σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο και να συμπεριληφθεί στις πρακτικές τους, ώστε να θεμελιωθεί η κουλτούρα της 
ψηφιακής ιθαγένειας στους οργανισμούς. 

 
Ένας από τους στόχους του DICIPASS4OUTH είναι να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά 
σχετικά με τη σημασία της απόκτησης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης, όπως ψηφιακές, 
κοινωνικές, προσωπικές και δημοκρατικές, που θα τη στηρίξουν στην ενήλικη ζωή της. 

 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας DICIPASS4YOUTH θα βασίζεται σε 9 στοιχεία ψηφιακής 
ιθαγένειας, δηλαδή Ψηφιακή Πρόσβαση, Ψηφιακό Εμπόριο, Ψηφιακή Επικοινωνία, 
Ψηφιακός Γραμματισμός, Ψηφιακή Εθιμοτυπία, Ψηφιακός Νόμος, Ψηφιακά Δικαιώματα 
και Υποχρεώσεις, Ψηφιακή Υγεία και Ευεξία και Ψηφιακή Ασφάλεια. Τα στοιχεία αυτά 
συνοψίζονται επίσης στις τρεις ακόλουθες συμπεριφορές: 

 
� Σεβαστείτε τον εαυτό σας και σεβαστείτε τους άλλους, 
� Εκπαιδευτείτε και συνδεθείτε με άλλους 
� Προστατέψτε τον εαυτό σας και προστατεύστε τους άλλους. 

*Μπορείτε να βρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας του DICIPASS στην ιστοσελίδα του DICIPASS 
 
 

c. Πνευματικό αποτέλεσμα 3: DICIPASS4YOUTH: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 
Στο πνευματικό αποτέλεσμα 3, οι εταίροι ανέπτυξαν το μαθησιακό υλικό (εκπαιδευτικό 
υλικό) για κάθε ενότητα (με βάση το IO2 - Framework). Ο κύριος σκοπός του 
εκπαιδευτικού πακέτου DICIPASS είναι να παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό για τους 
εργαζόμενους στους τομείς της νεολαίας και τους νέους σχετικά με την "ψηφιακή 
ιθαγένεια" και κυρίως τα 9 στοιχεία που προσδιορίζονται στο IO2. 

 
Για κάθε ενότητα (συνολικά 9 ενότητες), ο επικεφαλής της ΔΟ ετοίμασε δύο πρότυπα που 
έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι: 

� Πρότυπο παρουσίασης όπου κάθε εταίρος ανέπτυξε το εκπαιδευτικό υλικό για 

κάθε ενότητα. (Εικόνα 2) 

� Κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας όπου κάθε εταίρος ανέπτυξε κατευθυντήριες 
γραμμές και οδηγίες 

για τους youth workers/εκπαιδευτές/εκπαιδευτές του προγράμματος DICIPASS 
πώς να διδάξουν και να εκπαιδεύσουν τους νέους για κάθε ενότητα. 
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*Μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό πακέτο DICIPASS στα αγγλικά, ελληνικά, λιθουανικά, 
ισπανικά και γερμανικά στην ιστοσελίδα του DICIPASS. 
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Σχήμα 2: Παράδειγμα προτύπου παρουσίασης 
 
 
 

d. Πνευματικό αποτέλεσμα 4: DICIPASS4YOUTH: ΤΟ ON-LINE ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η 
ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ "DICIPASS CHALLENGE 

 
Στο πλαίσιο του πνευματικού αποτελέσματος 4, η κοινοπραξία DICIPASS ανέπτυξε: 

� Η διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης με τη χρήση του οικοσυστήματος Open Badges 

� Ο οδηγός DICIPASS4YOUTH 

� Το εργαλείο πρόκλησης DICIPASS (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) 

 
Πρώτα απ' όλα, οι εταίροι ανέπτυξαν τη διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης σε δύο 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο προαξιολόγησης για κάθε 
ενότητα (συνολικά 9 ενότητες), το οποίο έχει ως στόχο να συμπληρωθεί από τους νέους για 
να ελεγχθούν οι τρέχουσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στα 9 στοιχεία της 
ψηφιακής ιθαγένειας. Το δεύτερο στάδιο, περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο μετα-
αξιολόγησης για κάθε ενότητα, το οποίο έχει ως στόχο να συμπληρωθεί από τους νέους 
μετά την εκπαίδευση και τη μικτή μάθηση (πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH) για να ελεγχθούν 
οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις τους μετά την εκπαίδευση DICIPASS. 

 
Μετά την οριστικοποίηση των δύο ερωτηματολογίων, οι 
εταίροι χρησιμοποίησαν την καινοτόμο ιδέα των 
"ανοικτών κονκάρδων" που θα χρησιμοποιηθούν στο 
έργο DICIPASS4YOUTH ως σύστημα επικύρωσης. Τα Open 
Badges είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση δεξιοτήτων, 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων ή εμπειριών, 
όπως σκληρές δεξιότητες ( γνώσεις, ικανότητες κ.λπ.), 
ήπιες δεξιότητες (κριτική σκέψη, επικοινωνία κ.λπ.). 

 
Τα κύρια οφέλη των Open Badges είναι: 

� Τα σήματα μπορούν να καταδεικνύουν ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και 

επιτευγμάτων ενός μαθητή που αποκτήθηκαν μέσω τυπικών, μη τυπικών και 

άτυπων μεθόδων και δραστηριοτήτων μάθησης. 
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� Τα σήματα είναι φορητά και επαληθεύσιμα ψηφιακά αντικείμενα. Όλες αυτές οι πληροφορίες 
μπορούν να 

συσκευασμένο σε ένα αρχείο εικόνας σήματος που μπορεί να εμφανίζεται μέσω 
διαδικτυακών βιογραφικών σημειωμάτων και κοινωνικών δικτύων. Για παράδειγμα, 
οι νέοι μπορούν να ανεβάσουν τα Open badges στο προφίλ τους στο LinkedIn για 
πιθανούς εργοδότες/οργανισμούς. 

� Τα σήματα περιλαμβάνουν τα κριτήρια για την απόκτηση του ανοικτού σήματος, την περιγραφή του 

επίτευγμα, αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του 
αποδέκτη, σύνδεσμο προς πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και σύνδεσμο προς 
μια περιγραφή του τι αντιπροσωπεύει ένα σήμα. 

� Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο. Χιλιάδες 

οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μεγάλων 
εργοδοτών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκδίδουν κονκάρδες σύμφωνα με την 
προδιαγραφή Open Badges. 

Η κοινοπραξία DICIPASS4YOUTH δημιούργησε ένα σήμα για κάθε ενότητα (Εικόνα 1). Ένα 
πρόσθετο σήμα με την ονομασία "Ψηφιακός Πολίτης" ως συνολικό σήμα όταν ο χρήστης 
κερδίσει όλες τις ενότητες/σημεία. Και το σήμα "DICIPASS Mentor Badge" δημιουργήθηκε 
για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που θα παρακολουθήσουν τη 
δραστηριότητα/εκδήλωση C1 Train the Trainers Activity/Event και θα είναι οι 
μέντορες/εκπαιδευτές στο πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH. 

 
Τα κριτήρια που θέτει η κοινοπραξία DICIPASS είναι οι νέοι να εγγραφούν στο 
DICIPASS e-Learning Platform, και ολοκληρώστε τα μαθήματα. 

 
Στη συνέχεια, η κοινοπραξία DICIPASS ανέπτυξε τον Οδηγό DICIPASS4YOUTH, ο οποίος 
είναι ένας οδηγός/σύνολο οδηγιών για το πώς οι υπεύθυνοι για τη νεολαία και οι νέοι 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Ανοιχτά Σήματα, τι είναι τα Ανοιχτά Σήματα, τα κριτήρια 
για να κερδίσουν οι νέοι τα Ανοιχτά Σήματά τους κ.λπ. 

 

 

http://dicipass.4learning.eu/


Σχήμα 1: Οικοσύστημα 0pen Badges 



*Μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης {ερωτηματολόγια προ-
αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης} στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DICIPASS σε 
κάθε μάθημα/ενότητα. 
*Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό DICIPASS4Y0UTH στην ιστοσελίδα του DICIPASS. 

 
Τέλος, οι εταίροι ανέπτυξαν το εργαλείο DICIPASS Challenge (πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης), το οποίο είναι μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τους 
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους νέους. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας να εγγραφούν 
ως "DICIPASS Youth Workers/Mentors" και οι νέοι ως "Students". Επιπλέον, η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό πακέτο (9 ενότητες/μαθήματα) που 
αναπτύχθηκε στο IO3, τα ερωτηματολόγια προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης που 
συνδέονται με τα Open Badges. Τα μαθήματα/ενότητες βρίσκονται σε πέντε (5) γλώσσες: 
αγγλικά, ελληνικά, γερμανικά, ισπανικά και λιθουανικά. 

 
e. Πνευματικό αποτέλεσμα 5: DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES: 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ 
 

Το Intellectual Output 5 περιλαμβάνει: 
 

� Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του DICIPASS ToolKit 

� Η εφαρμογή του προγράμματος DICIPASS 

 
Πρώτον, το DICIPASS4YOUTH ToolKit στοχεύει στο σχεδιασμό ενός πλήρους από Α-Ω 
ToolKit που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από IO1-IO5 για κάθε 
εργαζόμενο/οργάνωση/ενδιαφερόμενο φορέα/εκπαιδευτικό κέντρο κ.λπ. που θα ήθελε να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH και για την απόκτηση των ικανοτήτων 
ψηφιακής ιθαγένειας. 

 
Επιπλέον, για την υλοποίηση του προγράμματος DICIPASS οι εταίροι ήρθαν σε επαφή με 
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και νέους για να συμμετάσχουν και να 
εκπαιδεύσουν/διδάξουν τους νέους στα 9 στοιχεία της ψηφιακής ιθαγένειας που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος DICIPASS4YOUTH. 

http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


6. ΤΜΗΜΑ 1: Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 
DICIPASS4YOUTH 

 
a. A.1. Εισαγωγή 

 
Η πρώτη ενότητα "Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράμματος DICIPASS4YOUTH" περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες 
γραμμές και οδηγίες για όλους τους οργανισμούς σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος DICIPASS4YOUTH (Σχήμα 2). Επιπλέον, η ενότητα 1 περιλαμβάνει τα 
υποδείγματα που είναι απαραίτητα για κάθε οργανισμό να χρησιμοποιήσει στο 
πρόγραμμα (Εικόνα 3 - Παραρτήματα 1-7). 

 
b. A.2. Χρονοδιάγραμμα και συμμετέχοντες στην υλοποίηση του 

προγράμματος DICIPASS4YOUTH 
 
 

Η υλοποίηση του προγράμματος DICIPASS4YOUTH θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, την 
Κύπρο, τη Λιθουανία και την Ελλάδα. Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις δοκιμές θα 
πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τους συμμετέχοντες στην υλοποίηση και να 
προγραμματίσουν το μέρος της εκτέλεσης. 

 
Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι όλα θα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον κατάλληλο χρόνο. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου η υλοποίηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου 2021. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να δοθεί παράταση (π.χ. πανδημία 
COVID-19). 

 
Κάθε εταίρος θα επιλέξει 10-20 νέους (φοιτητές), 2 εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας 
(εκπαιδευτές/καθοδηγητές) και 2 εμπειρογνώμονες (αν χρειαστεί). Η ομάδα-στόχος αυτής 
της υλοποίησης είναι νέοι ηλικίας 14-18 ετών. Οι youth workers (εκπαιδευτές/μέντορες) 
που θα επιλεγούν πριν από τη διεξαγωγή των δοκιμών θα πρέπει να συμμετάσχουν στη 
βραχυπρόθεσμη κατάρτιση (Γ1), η οποία θα τους προσφέρει ένα εντατικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με σκοπό: 

 
� Ενημερωθείτε για το σκοπό του έργου 

� Εξοικειωθούν με τη χρήση της πλατφόρμας DICIPASS4YOUTH 

� Εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό πακέτο DICIPASS4YOUTH 

� Πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα και εξερευνήστε το σύστημα αξιολόγησης και 

επικύρωσης μέσω των "Open Badges". 

� Να είστε οι μέντορες του προγράμματος DICIPASS4YOUTH 

� Να έχουν μια επισκόπηση των καθηκόντων που πρόκειται να εκτελέσουν 



 
ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

Δεκέμβριος 
2020 - 

Ιανουάριος 
2021 

Ιανουά
ριος 
2021 

Φεβρουάριο
ς - Ιούνιος 
2021 

Ιούλιος - 
Οκτώβριος 
2021 

Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2021 

Πρόσληψη 
συμμετεχόντ
ων 

Βραχυπρό
θεσμες 
κοινές 
εκδηλώσει
ς 
κατάρτιση
ς του 
προσωπικ
ού(Γ1) 

Σχεδιασμός και 
οργάνωση του 
DICIPASS4YOUTH 
Πρόγραμμα 

 
• Εύρεση 

συμμετεχόντων 
(αποστολή 
επιστολών/ηλεκτ
ρονικών 
επιστολών 
πρόσκλησης/r un 
το 
DICIPASS4YOUTH 
Εκστρατεία) 

• Οργάνωση του 
προγράμματος 
κατάρτισης 

• Διαδικασί
α 
εγγραφής 

• Ρυθμίστε το 
DICIPASS4YOUTH 
Πρόγραμμα 

Εφαρμογή του 
DICIPASS4YOUTH 
Πρόγραμμα 

DICIPASS4YOUTH 
Πρόγραμμα 
Εκθέσεις και 
αποδεικτικά 
στοιχεία 

• Φωτογραφίε
ς 

• Εκθέσεις 
αξιολόγησ
ης 

• Τελική 
έκθεση 

• Κατάλογος 
συμμετεχόντ
ων 

• Έντυπα 
συγκατ
άθεσης 

• Καθημεριν
ά σχέδια 
μαθημάτω
ν 

• Έντυπα 
γονικής 
συναίνε
σης 
(εάν 
απαιτείτ
αι) 

 
 
 

Σχήμα 2: Χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής 
 



 
ΠΡΌΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

 

Αριθμός 
Παραρτήματος 

 

Όνομα προτύπου 

 

Περιγραφή προτύπου 

Παράρτημα 1 
(https://bit.ly/2Rh9Guy ) 

Επιστολή πρόσκλησης Να αποσταλεί σε πιθανούς νέους 
και/ή εργαζόμενους στον τομέα 
της νεολαίας για να εγγραφούν 
στο πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH. 

Παράρτημα 2 
(https://bit.ly/3fgpF3Y ) 

Γονική συγκατάθεση Να αποστέλλεται και να 
υπογράφεται από τους 
γονείς/κηδεμόνες των νέων 
ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Παράρτημα 3 
(https://bit.ly/3uKWH2T ) 

Καθημερινό σχέδιο 
μαθήματος για τον 
εκπαιδευτή 

Συμπληρώνεται από όλους τους 
εκπαιδευτές/εργαζόμενους με 
νέους/μέντορες/εκπαιδευτές για 
την οργάνωση του προγράμματος 
κατάρτισης. 

Παράρτημα 4 
(https://bit.ly/3boulDQ ) 

Φόρμα εγγραφής Συμπληρώνεται από τους νέους 
και τους λειτουργούς νεολαίας 
για τη διαδικασία εγγραφής. 

Παράρτημα 5 
(https://bit.ly/3hkOtMM ) 

Φωτογραφίες και βίντεο 
Συγκατάθεση 

Συμπληρώνεται από τους νέους 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 

Παράρτημα 6 
(https://bit.ly/3femoSN ) 

Κατάλογος 
συμμετεχόντων 

Συμπληρώνεται από τους νέους 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 

Παράρτημα 7 ( 
https://bit.ly/33Dyg U ) 

Πιστοποιητικό Συμπληρώνεται από τους 
λειτουργούς νεολαίας και δίνεται 
στους νέους. 

Παράρτημα 8 ( 
https://bit.ly/3hpHUH1 
) 

Έντυπο αξιολόγησης Συμπληρώνεται από τους νέους 
μετά την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης. 

https://bit.ly/2Rh9Guy
https://bit.ly/3fgpF3Y
https://bit.ly/3uKWH2T
https://bit.ly/3boulDQ
https://bit.ly/3hk0tMM
https://bit.ly/3femoSN
https://bit.ly/33DygIU
https://bit.ly/3hpHUH1


Παράρτημα 9 ( 
https://bit.ly/3uG1dQ8 ) 

Έκθεση πιλοτικών 
δοκιμών 

Συμπληρώνεται από τους 
εταίρους για την περιγραφή του 
προγράμματος DICIPASS4YOUTH. 

 

Σχήμα 3: Πρότυπα για την εφαρμογή 
 

*Μπορείτε να βρείτε τα Παραρτήματα σε αυτόν τον σύνδεσμο 
https://drive.google.com/drive/folders/1imtK1znETGbLtgh0KRa3LuDwc4Qfx9WM?usp=sharing 

https://bit.ly/3uG1dQ8
https://drive.google.com/drive/folders/1imtK1znETGbLtghOKRa3LuDwc4Qfx9WM?usp=sharing


c. Μαρτυρίες από το πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH 
 

Συγκεντρώσαμε τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της μικτής 
κινητικότητας C2 και τις διαθέσαμε για την παρούσα Εργαλειοθήκη. 

 
 

 

 

 
 



L 

Τι θέλετε να μάθετε/εξερευνήσετε περισσότερο τώρα 
μετά από αυτό το εαρινό σχολείο; 

_.Mentmeter 

 
Περισσότερα για τα πνευματικά 
δικαιώματα και τις ανοικτές πηγές που 
χρησιμοποιεί το Icon. 

Χαμηλά επίπεδα ΕΕ. ψηφιακή προσβασιμότητα 

 
 
 

Σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι 
άνθρωποι τις έννοιες της ΕΕ γενικά 

 
 

Σχετικά με την αποδοχή όρων & 
προϋποθέσεων και cookies από 
ιστοσελίδες 

Μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
   

Θα ήθελα να διερευνήσω περισσότερο τον ρόλο της 
ΕΕ στον ψηφιακό χώρο 

 
 
 
 

  I_A_b_o_u_t_m_u_s_ic  ,11Κλιματική αλλαγή 11Copyrightlows 

 
Ο κώδικας δεοντολογίας και πώς να τον 
βελτιώσουμε και να τον μειώσουμε 

 
 
 

Θέλω να μάθω περισσότερα για το idk xDd 

Στρατηγικές ψηφιοποίησης σε τοπικό 
επίπεδο. 

 

A_b_o_u_tc_o_py-_n_·g-_h_t ------ 
Τι μπορώ να κάνω αν παραβιάζονται τα ψηφιακά μου 
δικαιώματα; 

II Δεν είμαι σίγουρος 

' ------------- ' 
 

Πώς να προστατεύσω τον εαυτό μου onlln Θα επισκεπτόμουν μια τάξη για την κωδικοποίηση 

 
 
 
 

Περισσότερα για το πώς οι opps τρυπούν 
τα δεδομένα μου. πώς μπορώ να είμαι πιο 
ασφαλής στο διαδίκτυο 

 
 
 

Θα θέλατε να σπουδάσετε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης DICIPASS (dicipass.41earning.eu); 

 
JI llllentrneter 

 

14 

 
Ναι, σίγουρα! 

 
 
 

Μικτή μάθηση 
 

Όχι, δεν έχω 
πρόβλημα να 
εξερευνήσω 
μόνος μου. 

 
Προκλητικά κουίζ 

Ched τις γνώσεις σας bv 

Δεν ξέρω. 
 

0 
Αναγνώριση γνώσεων 

Rca,,vc ένα ανοικτό σήμα 
tlial 

 
G
-.I 

 
Πώς να εφαρμόσετε αυτές τις γνώσεις 
στον πραγματικό κόσμο; 

 
Απλά θέλω να μάθω περισσότερα για το πώς 
μπορώ να βοηθήσω ίσως να κάνω καλύτερα 
ψηφιακά δικαιώματα 

 
Πώς να εμπλέξετε άλλους ανθρώπους 

,νδιαδικασία κατανόησης του τρόπου 
δράσης στον ψηφιακό κόσμο. Πώς να 
εκπαιδεύσετε τους νέους. 

 
Πώς να εφαρμόσω ορισμένα πράγματα στη 
φοιτητική ένωση locol μου 



 
Βελτίωσα πολύ τις γνώσεις μου στα πνευματικά 

δικαιώματα, επειδή 1 δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσο 
διαφορετικοί τύποι πνευματικών δικαιωμάτων. 

Ποιος τομέας γνώσης νομίζετε ότι έχει βελτιωθεί για εσάς 
μετά από αυτό το εαρινό σχολείο; 

..i Mentimeter 

 

 

I..._•t_'""g_then my_en_g_lis_h  ,I I I Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

ond Lmv 

βελτίωσα τις γλωσσικές μου δεξιότητες ή τη 
γλωσσική μου ικανότητα, - 

Γνώση στην ΕΕ και ψηφιακή cltozenshlp 
Ψηφιακά 
δικαιώματα 

Poht:ics, lnte:rculturol communrcctlon Money mcnogemen Δομή της ΕΕ, dlgltc[1iatlon 
    Ευρωπαϊκή Ένωση 
Γενικά 

Κατανόηση του τρόπου συμμετοχής στη ζωή της 
Ιταλίας και του τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθούν 
τυχόν προβλήματα. 

rve σίγουρα εξαντλήσει τις γνώσεις μου για το πώς 
t 
eu wo ks os well 05 leorn about copyright' and mv 
r1ghts os o πολίτης στον ηλεκτρονικό χώρο 

Ψηφιακά δικαιώματα και 
re,;pcnslbll1tles 

Τι θα θέλατε να προσθέσετε στο DICIPASS 
Κώδικας δεοντολογίας; 

..i Mentimeter 

Ψηφιακή 
προστασία 

τίποτα Περισσότερη δράση. cs ήμασταν ell 
dascusslng 

Τίποτα Demond dlgltol nghts for everyone. being on 
active digital citizenIs also obout being 
pol1tlcolly 
ενεργός. 

Δεν ξέρω 
πραγματικά 

Τίποτα δεν έρχεται στο mmd αυτή τη 
στιγμή 

Νομίζω ότι ο κωδικός DICIPASS 1 είναι μια χαρά 
για μένα τώρα. 

Απομάκρυνε μέρος της ευθύνης από το άτομο 
και να το φορτώσετε στις εταιρείες/κυβερνήσεις 

Καθώς μιλήσαμε για περισσότερη δέσμευση 
ορισμένων δράσεων 

Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των παιδιών στα 
σχολεία 
των κινδύνων dlgitcl Τίποτα δεν βρήκα Αρκετά καλό 

Δράση για την προώθησή της στην 
ΕΕ 
εκπρόσωποι 

I 

Πιο συγκεκριμένοι κανόνες για το πώς θα λαμβάνουμε 
ένδικα μέσα για παραβιάσεις δικαιωμάτων 

   

 
Θα πρέπει να είναι πιο υποχωρητική προς τους 
αξιωματούχους της ΕΕ 
Προκειμένου να i emenlaspects such as free 
διαδικτυακή αναδρομή στο ell cltilerl$ της ΕΕ 

 
Ψηφιακή υγεία.Θα ήθελα πραγματικά να μάθω 
περισσότερα για το πώς να είμαι λιγότερο εθισμένος 
στις τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική επικοινωνία. 

 
Κατανόηση ή διαφορετικές soft.wore usoge, ho\'I 

close the dig1t01 world is to reol one. the role of the 
EU In ell complex issues 

 
Θα είμαι πιο προσεκτικός όταν δεν κάνω ομαδική 
συνομιλία και δεν θα κάνω κλήση V.deo όταν όλοι 
κοιμούνται. 

 
Γνώσεις σχετικά με τις πλατφόρμες dltlgol. τι ανοικτό 
πηγή Είναι και copyrrght νόμοι 



7. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Δημιουργία συνεργειών και εθελοντικών ομάδων 
υποστήριξης 
- προς το 'DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES' 

 
Οι προσπάθειες για τη συμμετοχή των νέων περιλαμβάνουν την ανάδειξη της φωνής τους 
και την εξασφάλιση ουσιαστικών ευκαιριών για να συμβάλουν στην επίλυση ζητημάτων και 
στην προώθηση θετικών αλλαγών στις κοινότητες και τα έθνη τους. Υπάρχει ανάγκη να 
βελτιωθεί η ποιότητα των εταιρικών σχέσεων με τη νεολαία, να δημιουργηθούν πιο 
συγκεκριμένες πλατφόρμες για τη συμμετοχή της νεολαίας, να υποστηριχθούν τα 
υφιστάμενα τοπικά δίκτυα και πρωτοβουλίες νεολαίας και να συμπεριληφθούν οι νέοι 
στις πρωτοβουλίες για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. 



ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ DICIPASS4YOUTH; 
Προκειμένου τα μέλη των κοινοτήτων DICIPASS4YOUTH να εμπλακούν ουσιαστικά, πρέπει 
να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ακολουθήσουν τα 
ενδιαφέροντά τους, με την υποστήριξη ενηλίκων μεντόρων. Πρέπει να έχουν την ελευθερία 
να διαφωνούν ή να προσφέρουν μια διαφορετική άποψη και να μπορούν απερίφραστα να 
εκφράζονται. 

 
Επίσης, τα καταφέρνουν καλύτερα όταν τους παρέχονται σαφείς ρόλοι και προσδοκίες. Οι 
νέοι προτιμούν την ιδέα του καθορισμού των προσδοκιών, καθώς αυτό συμβάλλει στην 
προώθηση της σαφήνειας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας όσον αφορά τόσο τους 
νέους όσο και τον οργανισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να προσφέρονται στους νέους επιλογές 
σχετικά με τις δραστηριότητες και τους ρόλους τους. 

 
Η κατάρτιση και η υποστήριξη των νέων που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους κοινότητες 
είναι επίσης απαραίτητες. Ενώ είναι σημαντικό να προωθηθεί η ενδυνάμωση και η 
ανάληψη ευθύνης, αυτό πρέπει να εξισορροπείται με επαρκή προετοιμασία και υποστήριξη 
για να επιτύχουν οι νέοι. Είναι κρίσιμο οι νέοι σε όλους τους ρόλους να λαμβάνουν 
κατάρτιση, είτε διεξάγουν μια αξιολόγηση των αναγκών της κοινότητας, είτε μιλούν σε ένα 
συνέδριο, είτε βοηθούν στο σχεδιασμό μιας παρέμβασης κατά του εκφοβισμού μέσω 
διαδικτύου. Η κατάρτιση μπορεί να παρέχεται σε μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα (π.χ. 
αξιολόγηση προγράμματος) ή τομέα περιεχομένου (π.χ. ανάγνωση στην πρώτη τάξη) ή να 
αποτελεί μέρος της ανάπτυξης γενικών δεξιοτήτων (π.χ. δημόσια ομιλία ή οικονομική 
διαχείριση). 

 
Τέλος, οι κοινότητες DICIPASS4YOUTH θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των 
διαφόρων πληθυσμών νέων. Ο ορισμός της "νεολαίας" διαφέρει μεταξύ των πολιτισμών 
και των πλαισίων. Σε ορισμένες κοινότητες, οι νέοι προσδιορίζονται με βάση το επίπεδο 
ευθύνης τους απέναντι στην οικογένεια και την κοινότητα. Οι περισσότερες οργανώσεις, 
ωστόσο, χρησιμοποιούν κάποιο είδος ηλικιακού εύρους για να περιγράψουν τον πληθυσμό 
- αλλά ακόμη και αυτά διαφέρουν. Αν και εναπόκειται σε κάθε οργάνωση να επιλέξει τον 
τρόπο με τον οποίο ορίζει τη νεολαία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι νέοι στις 
χαμηλότερες ηλικιακές κλίμακες (π.χ. 13-15 ετών) θα έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες από 
εκείνους που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ηλικιακές κλίμακες (π.χ. 16 ετών και άνω). Οι 
προσπάθειες εμπλοκής των νέων πρέπει να το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Επιπλέον, οι νέοι 
έχουν και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν τις εμπειρίες της ζωής τους μοναδικές, όπως 
το φύλο, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η γεωγραφική θέση (π.χ. αστική/αγροτική, πιο 
ανεπτυγμένη/χαμηλότερα ανεπτυγμένη κ.λπ.), αν ζουν με αναπηρία ή αν ζουν σε κοινότητα 
που πλήττεται από συγκρούσεις ή κρίσεις. Οι δραστηριότητες προβολής και οι 
πρωτοβουλίες εμπλοκής των νέων πρέπει να εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο για να 
συμπεριλάβουν και να ενθαρρύνουν αυτές τις ομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για 
παράδειγμα, μπορεί να είναι καλή πρακτική να διαχωρίζονται οι νέοι άνδρες και οι 
γυναίκες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους και να μοιράζονται τα 
σχόλιά τους. Άλλες προτάσεις για την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ομάδων 
περιλαμβάνουν: καθοδήγηση, εξειδικευμένη εκπαίδευση ηγεσίας, εργαστήρια 
αυτοαποτελεσματικότητας και αυξημένη συμμετοχή της οικογένειας (Search for Common 
Ground, 2008). 

 
ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕΡΙΚΈΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΉ ΤΩΝ ΝΈΩΝ; 
Μια βασική πρόκληση για τη συμμετοχή των νέων στις κοινότητες DICIPASS4YOUTH είναι η 
αποκλειστικότητα, όπου μόνο οι πιο προνομιούχοι νέοι έχουν ευκαιρίες συμμετοχής 
(O'Donaghue, et al, 2003). Αυτό δημιουργεί έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας, κατά την 



οποία οι νέοι από μειονεκτούσες ομάδες έχουν λίγες ή καθόλου ευκαιρίες να 
συνεισφέρουν και αποκλείονται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτοί οι νέοι είναι 
συχνά ηγέτες στις οικογένειές τους ή στις ομάδες των συνομηλίκων τους, ωστόσο μπορεί να 
αγνοούνται από τους φορείς υλοποίησης και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι 
δεν γνωρίζουν πώς να τους προσεγγίσουν, θεωρούν ότι η συμμετοχή τους θα απαιτούσε 
υπερβολικά πολλούς πόρους ή αδυνατούν να δουν τις δυνατότητές τους. 



Η έλλειψη υποδομών ΤΠΕ μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσκολίες κατά την προσέλκυση 
των νέων για δραστηριότητες συμμετοχής ή την αναζήτηση συνεισφορών. Η σύνδεση με τη 
νεολαία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων μπορεί να είναι μια 
αποτελεσματική στρατηγική, αλλά λιγότερο αποτελεσματική όταν πρόκειται για τους πιο 
περιθωριοποιημένους πληθυσμούς (mEducation Alliance, 2020). Για πληθυσμούς που είναι 
δύσκολο να προσεγγιστούν, μπορεί να είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω μιας έντυπης 
έρευνας, μέσω ομάδων νεολαίας ή θρησκευτικών ομάδων ή σε κοινοτικές συναντήσεις. 

 
Δεδομένου ότι οι νέοι έχουν γενικά πολλές ανταγωνιστικές προτεραιότητες (π.χ. σχολείο, 
εργασία, δουλειές του σπιτιού κ.λπ.), μπορεί να είναι δύσκολο από υλικοτεχνικής άποψης 
να τους φέρουμε σε επαφή. Οι διοργανωτές του DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES πρέπει 
να είναι σε θέση να προσαρμόσουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα και να κατανοήσουν ότι 
ορισμένοι νέοι μπορεί να αφιερώσουν περισσότερο ή λιγότερο χρόνο ανάλογα με άλλα 
πράγματα στα οποία μπορεί να εργάζονται. Οι συναντήσεις μπορεί να χρειαστεί να 
προγραμματιστούν τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα για να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη 
συμμετοχή των νέων. 

 
Η διατήρηση της συμμετοχής των νέων για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί επίσης να 
αποτελέσει πρόκληση. Πολλές οργανώσεις δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη συμμετοχή 
των νέων ή να τους παρακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των συμφωνημένων 
δραστηριοτήτων. Μερικές φορές η δημιουργία δικτύων αποφοίτων με τη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει. Μέσω αυτών των 
δικτύων, οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους (π.χ. να 
συμμετέχουν σε ένα συμβούλιο αποφοίτων, να γίνουν εκπαιδευτές μετά την αποφοίτησή 
τους από ένα πρόγραμμα) και μπορούν επίσης να καθοδηγήσουν τους σημερινούς 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 

 
ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΈΝΕΣ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΝΈΩΝ 
1. ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΉ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ "ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΏΝ" ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΣΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ DICIPASS4YOUTH 
Μια εσωτερική ομάδα εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ως συντονιστικό όργανο για τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νεολαία εντός του οργανισμού σας. Η ομάδα αυτή 
θα είναι το σημείο αιχμής για όλες τις πρωτοβουλίες εμπλοκής των νέων και θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως μια εσωτερική "κοινότητα πρακτικής εμπλοκής των νέων". Η ομάδα 
εργασίας θα παρέχει ένα χώρο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πόρων, το 
συντονισμό και τη χαρτογράφηση των προσπαθειών, τη διοργάνωση εργαστηρίων και 
εκπαιδεύσεων και το σχεδιασμό ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ 

■ Να έχετε σαφή σκοπό, ημερήσια διάταξη, σχέδιο εργασίας και εφικτούς στόχους για την ομάδα. 

■ Χρησιμοποιήστε οντότητες εντός του οργανισμού που ήδη υπάρχουν και αξιοποιήστε τις, αν είναι 
δυνατόν. 

■ Θέστε σε εφαρμογή διαδικασίες για τη μείωση των εμποδίων στη συμμετοχή 

(π.χ. ευέλικτες ώρες/μορφές συνεδριάσεων). 

■ Συμπεριλάβετε νέους επαγγελματίες και ασκούμενους για να μεταφέρετε όσο το 

δυνατόν περισσότερο την "προοπτική της νεολαίας". 

■ Επιτρέψτε διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής στα μέλη της ομάδας ανάλογα με 



το χρόνο και το ενδιαφέρον τους. 

■ Συμπεριλάβετε εκπαιδεύσεις για ενήλικες σχετικά με τη θετική ανάπτυξη των 

νέων και την εργασία με νέους σε ομάδες πολλαπλών γενεών. 



■ Παροχή ενός συνόλου σημείων συζήτησης για τα μέλη της ομάδας εργασίας 

προκειμένου να υποστηρίξουν την αυξημένη συμμετοχή των νέων εντός του 

οργανισμού. 

 
 
 

2. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΕΝΕΡΓΆ ΜΙΑ ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥ DICIPASS4YOUTH 
Η χαρτογράφηση του τοπίου της δέσμευσης των νέων σε ολόκληρο τον οργανισμό σας 
μέσω χαρτογράφησης είναι χρήσιμη για τον καθορισμό ενός "σημείου εκκίνησης" όσον 
αφορά την τρέχουσα κατάσταση της δέσμευσης στις προσπάθειες δέσμευσης των νέων, και 
πιο συγκεκριμένα στις κοινότητες DICIPASS4YOUTH. Η διαδικασία χαρτογράφησης μπορεί 
να επιτρέψει στον οργανισμό σας να απογράψει και να συντονίσει τα υφιστάμενα 
προγράμματα, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες δέσμευσης των νέων. Η επένδυση χρόνου 
σε αυτή την αρχική δραστηριότητα μπορεί να αποσαφηνίσει πού θα πρέπει να 
επικεντρωθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων και να ενημερώσει για τον 
προγραμματισμό προγραμμάτων και εργασιών. Συμπληρωματικά προς την προσπάθεια 
χαρτογράφησης, ο οργανισμός σας μπορεί να διεξάγει έναν "έλεγχο νεολαίας" για να 
αξιολογήσει την ετοιμότητά του να εφαρμόσει δραστηριότητες εμπλοκής των νέων. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ 

■ Καθιέρωση σαφούς διαδικασίας χαρτογράφησης. Ποιοι τομείς του έργου του 

οργανισμού είναι πιο κρίσιμο να χαρτογραφηθούν όσον αφορά τη δέσμευση των 

νέων; 

■ Πώς θα χρησιμοποιηθούν/διαδοθούν τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης; 

■ Ενθαρρύνετε τη χρήση δεικτών δέσμευσης των νέων στην παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των προγραμμάτων. 

■ Διασφαλίστε ότι υπάρχει ένα ειδικό σύνολο ατόμων για την εκτέλεση της δραστηριότητας 
χαρτογράφησης, καθώς και 
ως ομάδα που θα ενεργήσει για την ενσωμάτωση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν 
από την άσκηση στον μελλοντικό προγραμματισμό και την πολιτική. 

■ Είναι σημαντικό να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι δυνάμεις, η τεχνογνωσία και οι 
προκλήσεις γύρω από την εμπλοκή των νέων, καθώς οι εξυπηρετούμενοι πληθυσμοί 
εξελίσσονται, καθώς και να συνεχίσουν να είναι επίκαιροι στο πλαίσιο των αλλαγών 
στη χρηματοδότηση και τις πολιτικές προτεραιότητες. Θα πρέπει να θεσπιστεί μια 
διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης 
διατηρούνται επίκαιρα. 

 

3. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΕΝΕΡΓΆ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΜΕ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DICIPASS4YOUTH 
Ένας δικτυακός τόπος με επίκεντρο τη νεολαία μπορεί να είναι ένας καλός μηχανισμός για 
την προσέγγιση των νέων και τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων 
DICIPASS4YOUTH. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη δημιουργία μιας κοινότητας 



νέων που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες ενός οργανισμού, τη συλλογή απόψεων 
των νέων, την προώθηση εκδηλώσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες 
και την παροχή μιας οδού για την υπεράσπιση των νέων. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ 

■ Οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του χώρου. 



■ Η δραστηριότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου θα πρέπει να βασίζεται σε 
εκστρατείες. 

■ Το περιεχόμενο θα πρέπει να δημιουργείται από νέους, αν είναι δυνατόν. 

■ Προσφέρετε στους νέους την ευκαιρία να εκφραστούν πραγματικά, για παράδειγμα 

μέσω blogging/vlogging ή podcasting. 

■ Η εμφάνιση και η αίσθηση πρέπει να είναι φιλική προς τους νέους και οικεία. 

■ Η λειτουργικότητα και το περιεχόμενο είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες. 

■ Αναζητήστε τρόπους για να αναδείξετε τα επιτεύγματα των νέων (π.χ. βραβεία, έργα τέχνης, 
συγγραφικό έργο). 

■ Ενσωματώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube. 

■ Θέστε σε εφαρμογή μηχανισμούς ώστε οι νέοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε 
κοινωνικές 

τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει μέσω της προσέγγισης ενδιάμεσων φορέων (π.χ. εταίρων στη 
χώρα, οργανώσεων που βασίζονται στην πίστη, ομάδων νεολαίας). 

 

4. ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ, ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
DICIPASS4YOUTH 
Είτε πρόκειται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση ή την αξιολόγηση έργων, η συμμετοχή των 
νέων στο έργο του οργανισμού σας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνάφειας 
οποιουδήποτε προγράμματος για τη νεολαία. Υπάρχουν πολλά βήματα που θα πρέπει να 
γίνουν κατά την ενσωμάτωση των νέων σε αυτές τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσληψης, της επιλογής, της κατάρτισης και της καθοδήγησης των εθελοντών ή των 
εργαζομένων νέων (Sabo Flores, 2008). Η εργασία των νέων πρέπει επίσης να 
παρακολουθείται για να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε ασφαλείς καταστάσεις και 
εκπροσωπούν το πρόγραμμα κατάλληλα. Αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν επιπλέον 
χρόνο και έξοδα στο αρχικό στάδιο, αλλά μπορούν να προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις 
μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες που οι νέοι χρειάζονται 
και βρίσκουν χρήσιμες. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ 

■ Αναπτύξτε τις προσπάθειες εμπλοκής των νέων σταδιακά (π.χ., ξεκινήστε με μικρότερες πιλοτικές 

έργα στην αρχή) προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσεκτικότερη 
παρακολούθηση των επενδύσεων και των αποδόσεων. 

■ Δημιουργήστε ρόλους για τους νέους που τους επιτρέπουν να συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο. 

■ Βεβαιωθείτε ότι οι νέοι γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς. Τα 

εξατομικευμένα συμβόλαια με τους νέους βοηθούν στον καθορισμό των ρόλων 

και των προσδοκιών. 

■ Για την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ενίσχυση του ρόλου των νέων, παροχή κατάρτισης ειδικά 
για το έργο, 

όπως η εκπαίδευση σε συνεντεύξεις με βασικούς πληροφοριοδότες για νέους 



αξιολογητές ή η εκπαίδευση σε θέματα ειδικού περιεχομένου (π.χ. παγκόσμιες 
τάσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία) για νέους υποστηρικτές πολιτικής. 

■ Η διευκόλυνση των ενηλίκων είναι το κλειδί- οι νέοι πρέπει να έχουν κάποιο 

επίπεδο ευθύνης και αυτονομίας, αλλά και να τους παρέχεται η προετοιμασία και η 

υποστήριξη για να επιτύχουν. Το επίπεδο 

■ η διευκόλυνση εξαρτάται από τις δεξιότητες και την εμπειρία των νέων. 



■ Διασφαλίστε ότι οι ενήλικες είναι ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι να 

συνεργαστούν με ουσιαστικό τρόπο με τους νέους σε κάθε φάση της 

διαδικασίας. 

■ Καθιέρωση ενός βρόχου αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για τις προσπάθειες εμπλοκής των 
νέων. Αυτό βοηθά 

δημιουργεί μια βάση δεδομένων για τη συμμετοχή των νέων και ενδεχομένως 
οδηγεί σε πιο τεκμηριωμένες, συναφείς και αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη 
συμμετοχή των νέων. 

■ Αγορά και προβολή των επιχειρημάτων για τη συμμετοχή των νέων. 
 

ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ 
 

Η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, γνωστή και ως "συμμετοχή των πολιτών", αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση του έθνους και τη διατήρηση μιας δίκαιης 
ισορροπίας δυνάμεων σε έναν οργανισμό ή μια χώρα (Greenwood, 2007- Ihugba & Osuji, 
2011). Τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικά και 
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τους Hill και Jones (2001), ορίζονται ως 
"εκείνες οι ομάδες και τα άτομα που μπορούν να επηρεάσουν ή επηρεάζονται από την 
επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού" (Freeman & McVea, 2001, σ. 23). Τα προγράμματα 
εφαρμογής από μια χώρα ή μια εταιρεία θα δημιουργήσουν γόνιμα αποτελέσματα εάν τα 
σχέδια και τα προγράμματα τύχουν καλής υποδοχής από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ομοίως, 
χωρίς τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών η επιτυχής εφαρμογή των προγραμμάτων 
θα ήταν αμφίβολη και αβέβαιη. 

 

 

10 ΤΡΌΠΟΙ ΕΜΠΛΟΚΉΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
1. Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη νωρίς. Δεν μπορείτε να εμπλέξετε τα ενδιαφερόμενα 

μέρη αν δεν γνωρίζετε ποιοι είναι. Καθώς ξεκινάτε το έργο σας, αρχίστε να προσδιορίζετε 
τους ενδιαφερόμενους φορείς σας. Επιπλέον, δημιουργήστε ένα μητρώο ενδιαφερομένων 
μερών του έργου. 

2. Κάντε τους ενδιαφερόμενους να μιλήσουν μεταξύ τους. Προσκαλέστε τους βασικούς 



ενδιαφερόμενους στις αρχικές συναντήσεις του έργου, καθώς αναπτύσσετε το χάρτη του 
έργου. Να θυμάστε ότι θέλετε να αναδείξετε και να επιλύσετε τις συγκρούσεις το 
συντομότερο δυνατό. 



3. Προσπαθήστε να καταλάβετε πριν σας καταλάβουν. Ο Steven Covey μοιράστηκε αυτή την 
αρχή πριν από χρόνια. Εξακολουθεί να ισχύει. Επιπλέον, οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι 
θέλετε πραγματικά να ακούσετε πρώτα την άποψή τους. 

4. Ακούστε, ακούστε πραγματικά. Μέρος της κατανόησης είναι να αφιερώνετε χρόνο για να 
καθίσετε πρόσωπο με πρόσωπο, όταν είναι δυνατόν, και να ακούσετε πραγματικά. Κάντε 
διερευνητικές ερωτήσεις. 

5. Ηγείστε με ακεραιότητα. Η ουσιαστική δέσμευση απαιτεί εμπιστοσύνη. Πείτε αυτό που 
εννοείτε, εννοείτε αυτό που λέτε. Και στη συνέχεια κάντε αυτό που είπατε ότι θα κάνετε. 

6. Ενεργοποιήστε τα ενδιαφερόμενα μέρη σας στις εκτιμήσεις. Ζητήστε εκτιμήσεις από τα 
άτομα που θα εκτελέσουν την εργασία. Και βοηθήστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
κατανοήσουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις πρώτες εκτιμήσεις. Δεσμευτείτε να 
παρέχετε βελτιωμένες εκτιμήσεις καθώς προχωρούν τα έργα σας. 

7. Εργαστείτε ΜΕ την ομάδα σας. Οι καλύτεροι διαχειριστές έργων συνεργάζονται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να αναλύσουν τα έργα τους σε παραδοτέα και εργασίες. Αυτό 
βοηθά όλους να έχουν καλύτερη κατανόηση του έργου. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη 
είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν ένα σχέδιο στο οποίο βοήθησαν να δημιουργηθεί. 

8. Διαχειριστείτε τις προσδοκίες. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει προσδοκίες, μερικές φορές 
λανθασμένες. Η συνεργασία με την ομάδα σας θα αποσαφηνίσει πολλές από αυτές τις 
πτυχές του έργου. 

9. Πείτε ευχαριστώ. Όταν τα μέλη της ομάδας και άλλοι ενδιαφερόμενοι ολοκληρώνουν 
δραστηριότητες, απαντούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φωνητικά 
μηνύματα, σας ενημερώνουν για πράγματα που δεν γνωρίζατε, απαντήστε με ευχαριστίες. 

10. Επικοινωνήστε, επικοινωνήστε, επικοινωνήστε. Το ενενήντα τοις εκατό της εργασίας ενός 
διαχειριστή έργου είναι η επικοινωνία. Αναπτύξτε και διατηρήστε ένα σχέδιο επικοινωνίας. 
Οι δημιουργικοί διαχειριστές έργων ελαχιστοποιούν μια πιθανή επικοινωνιακή αποτυχία 
επικοινωνώντας μέσω μιας ποικιλίας καναλιών και όχι μέσω ενός ή δύο. 



8. ΤΜΗΜΑ 3: Εκστρατεία και αναφορά 
 

Η καμπάνια για την ψηφιακή ιθαγένεια αποτέλεσε κρίσιμο μέρος όχι μόνο για τη διάδοση 
του ίδιου του έργου, αλλά και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι 
παρών στο διαδίκτυο. Χτίσαμε αυτή την εκστρατεία με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών 
που πραγματοποιήσαμε στο IO1, τα οποία μας οδήγησαν στη δημιουργία των εθνικών 
δεικτών. 

 

 
Παραδείγματα του υλικού της εκστρατείας v.1 

 
Θέσαμε επίσης ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τις ενότητες που μπορείτε να βρείτε 
στο διαδίκτυο, όπως η ψηφιακή υγεία, η ψηφιακή ασφάλεια και η ψηφιακή ισότητα. Έτσι, 
ρωτήσαμε τον κόσμο ποιες ήταν οι ανησυχίες του μέσω του facebook και του instagram. 

 

Παραδείγματα του υλικού της εκστρατείας v.2 



Το podcast DICIPASS είναι το τρίτο στοιχείο αυτής της εκστρατείας, όπου παίρνουμε 
συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους για να συζητήσουμε τα θέματα της ψηφιακής 
ιθαγένειας και της ψηφιακής ιδιωτικότητας, της ψηφιακής πρόσβασης και των ψηφιακών 
δικαιωμάτων και ευθυνών. 

 

 
DICIPASS Podcasts στον ιστότοπο του έργου 

 
Τέλος, συλλέγουμε τις απόψεις των νέων σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι καλός 
ψηφιακός πολίτης. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβανόταν στην ανταλλαγή νέων τον Μάιο 
του 2022, οπότε τραβήξαμε μερικές φωτογραφίες μερικών από τους συμμετέχοντες 
μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. 
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9. ΤΜΗΜΑ 4: Καλά παραδείγματα και πρακτικές 
 

Η παρούσα ενότητα παρέχει καλά παραδείγματα και πρακτικές από παρόμοια 
προγράμματα, ώστε να προσφέρει στους χρήστες υποστήριξη κατά το στάδιο της 
προετοιμασίας, να αποφύγουν τις παγίδες και να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 
Κάθε εταίρος της κοινοπραξίας (Γερμανία, Κύπρος, Λιθουανία και Ελλάδα) παρουσίασε 
βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με νέους, αφού τις δοκίμασε σε τοπικά εργαστήρια με 
διαφορετικές ομάδες νέων, ενώ οι συντονιστές πρόσθεσαν σχόλια για βελτιώσεις από τις 
χώρες τους. Σε κάθε εργαστήριο η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε - μη τυπική, τύπος 
δραστηριότητας - μικτή offline/online. 

 
 
 

Γερμανία: Ψηφιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις (1h 30 min) 
 

Στόχος της δραστηριότητας - Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα ψηφιακά δικαιώματα 
και παροχή χώρου για προβληματισμό σχετικά με τις προσωπικές ευθύνες κατά την 
πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
Ομάδα-στόχος: Κατάλληλο για ομάδες από 10 έως 28 άτομα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χωριστούν σε 2-7 ανταγωνιστικές ομάδες, με βασική ιδέα να μην υπάρχουν περισσότερα 
από 4-5 άτομα σε κάθε ομάδα. 

 
Μεθοδολογία:  Μέθοδος: Μεικτή Online/offline.  Μη τυπική μεθοδολογία, ομαδική 
μάθηση, αυτομάθηση. Επίλυση γρίφων, δημιουργία ομαδικής ιστορίας για την ένδειξη μιας 
περίπτωσης παραβίασης των ψηφιακών δικαιωμάτων. Μέρος απολογισμού. 

 
 

Περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα: 
 

1. Πρώτη φάση - Επεξήγηση. 
 

10 λεπτά Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για την επερχόμενη δραστηριότητα: 
 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων φάσεων του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες 

πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες: Αφού χωριστούν σε ομάδες. 

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο 1 συσκευή για να συνδεθούν στον ιστότοπο ανά ομάδα. 
 

- Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο την πλατφόρμα http://dicipass.eu/ για να 
διαβάσουν τις πληροφορίες και να δημιουργήσουν τις ιστορίες τους. 

 
- Για να γίνει αυτό, ένα επιλεγμένο άτομο πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα 

 
- Η ομάδα που τερματίζει πρώτη παίρνει 1 επιπλέον πόντο 

http://dicipass.eu/


Η δραστηριότητα αποτελείται από 3 μέρη: 1. εκμάθηση από τον ιστότοπο, 2. δημιουργία 
ιστορίας-περίπτωσης που δείχνει την παραβίαση ενός συγκεκριμένου ψηφιακού 
δικαιώματος, 3. διαγωνισμός (ποιος μαντεύει πρώτος μετά την ακρόαση της ιστορίας-
περίπτωσης ποιο από τα δικαιώματα παραβιάστηκε και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της 
υπόθεσης). Μετά από κάθε σωστή μαντεψιά η ομάδα παίρνει 1 πόντο (μπορεί να 
σχεδιαστεί σε χαρτί ή σε πίνακα) 

 
2. Δεύτερη φάση 10 λεπτά. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν κομμάτια του παζλ (κομμένα 
χαρτιά σε αρχικό σχήμα) με ένα όνομα και έναν κωδικό QR πάνω τους. Το χαρτί τους λέει σε 
ποια ψηφιακά δικαιώματα πρέπει να δημιουργήσουν περιπτώσεις ιστοριών. Στη συνέχεια, 
βρίσκουν τους συνεργάτες της ομάδας τους και συνδέονται στον ιστότοπο. Όπου κάποιος 
πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα (να υποβάλει τα προσωπικά του στοιχεία) 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα μαθήματα με αριθμό 1&2. 

 
3. 10 λεπτά Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής οι συμμετέχοντες πρέπει να διαβάσουν 
τα θεωρητικά άρθρα για τα ψηφιακά δικαιώματα (Μάθημα 1 και 2) στην υποενότητα 
(Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες) και τις περιγραφές τους στον σύνδεσμο 
http://dicipass.eu/. 

 
4. 10 λεπτά Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια σύντομη ιστορία 5-7 προτάσεων για 
να καταδείξει την περίπτωση παραβίασης του συγκεκριμένου ψηφιακού δικαιώματος (που 
αναφέρεται στο χαρτί του γρίφου, το οποίο έλυσαν και ανάγκασαν μαζί στην αρχή να βρουν 
τα μέλη της ομάδας τους). 

 
5. 20 - 30 λεπτά (εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων) κάθε ομάδα διαβάζει την 
ιστορία της και οι άλλες ομάδες προσπαθούν να μαντέψουν ποιο από τα 7 ψηφιακά 
δικαιώματα που παρουσιάστηκαν αντιπροσωπεύει η περίπτωσή τους και να εξηγήσουν 
γιατί. 

 
6. 20 -30 λεπτά Μέρος απολογισμού σύνολο ερωτήσεων για τους συμμετέχοντες 

 
- Γνωρίζατε ότι αυτά τα δικαιώματα υπήρχαν πριν από το εργαστήριο 
- Παρατηρήσατε κάποιο είδος παραβίασης των δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια 

του εργαστηρίου; (το γεγονός ότι έπρεπε να υποβάλουν τα στοιχεία τους για την 
εγγραφή- το γεγονός ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο 1 συσκευή ανά 
ομάδα- το γεγονός ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο έναν ιστότοπο-) 

- Ποιοι φορείς ασχολούνται με τις υποθέσεις και τη χάραξη πολιτικής σύμφωνα με το 
ψηφιακό δίκαιο στις χώρες σας (χώρα) 

- Τι είδους ευθύνες συνεπάγεται η ψηφιακή ιθαγένεια; 
- Ποιος μπορεί να πρωτοστατήσει στην προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων; 
- Μετά τη δραστηριότητα, τι είδους αλλαγή συμπεριφοράς πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη τους; 

 
Χρησιμοποιούμενα υλικά: 

 
- Εκτυπώσεις με τα ονόματα των ψηφιακών δικαιωμάτων με κώδικα QR 

 
- Ένας δικτυακός τόπος με θεωρητικές πληροφορίες και τη δυνατότητα εγγραφής σε 

 
- Στυλό, χαρτιά Α4 για να γράψουν τις δικές τους ιστορίες (αν χρειάζεται) 

 
- Flipchart για να καταγράψετε και τα 7 ψηφιακά δικαιώματα και να μετρήσετε τους πόντους ανά ομάδα 

http://dicipass.eu/


Αποτελέσματα και σχόλια μετά τη διευκόλυνση της δραστηριότητας: (τα δικά τους 
δικαιώματα παραβιάστηκαν απαρατήρητα), δείχνει πόσο ασυνείδητα ανεύθυνη είναι η 
τρέχουσα συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν 
ότι οι γνώσεις σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα ήταν καινούργιες για αυτούς και η 
εμπειρία της παραβίασής τους τους έκανε να είναι πιο προσεκτικοί και πιο υπεύθυνοι 
συμπεριφερόμενοι στο διαδίκτυο. 

 
Μακροπρόθεσμο αναμενόμενο αποτέλεσμα - Επιθυμία προώθησης και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα. Το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης για την 
εκπαίδευση των άλλων σχετικά με αυτό το θέμα. 

 
 
 

 Κύπρος: Ψηφιακός Αλφαβητισμός & Ψηφιακή Πρόσβαση (1h 40 min) 
 

Απευθύνεται σε νέους 16-30 ετών με κύριο σκοπό και στόχους - Να εξοικειωθούν οι 
συμμετέχοντες με τις δυνατότητες αντικατάστασης εμπορικών προγραμμάτων με 
προγράμματα ανοικτού κώδικα, την ποικιλία τους, τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα. Να ενθαρρύνει τον περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με την ηθική της 
πειρατείας και της χρήσης σπασμένων εμπορικών προγραμμάτων. 

 
Μη τυπική μεθοδολογία, ομαδική μάθηση, αυτομάθηση. Η ομαδική διάλεξη - μέθοδος 
επιτρέπει τον έλεγχο του τρέχοντος επιπέδου γνώσεων της ομάδας και ενθαρρύνει την 
ενεργό συμμετοχή του καθενός από τους συμμετέχοντες. Βαρόμετρο - δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση περαιτέρω συζήτησης και στην ανάδειξη διαφορετικών 
απόψεων για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

 
 

Περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα: 
 

Η συνεδρία αποτελείται 

από 2 μέρη. Μέρος 1: 45 

λεπτά 

15 λεπτά Ομαδική διάλεξη - οι συντονιστές πρέπει να 
χωρίσουν όλους τους συμμετέχοντες σε ομάδες και να 
δώσουν εικόνες από μηχανές αναζήτησης, ιστότοπους 
και ελεύθερες πηγές/εμπορικά προγράμματα που 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή για την 
αναζήτηση, την αποθήκευση και την τροποποίηση των 
πληροφοριών. Π.χ. 

 
Το επόμενο στάδιο είναι οι συμμετέχοντες να 
εξετάσουν ποια είναι τα προγράμματα ανοιχτού 
κώδικα, να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες 
στο διαδίκτυο και να τα δοκιμάσουν, και στη συνέχεια 
να καταγράψουν ποια εμπορικά προγράμματα 
μπορούν να αντικατασταθούν από προγράμματα 
ανοιχτού κώδικα, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα και των δύο. Συζητήστε το στις ομάδες 
και να είστε έτοιμοι να το παρουσιάσετε σε άλλες 



ομάδες. 
 

15 λεπτά - Χρόνος ανταλλαγής πληροφοριών με τους 
εκπροσώπους των άλλων ομάδων. 



15 λεπτά Συζήτηση στην ολομέλεια. Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η πειρατεία 
στο διαδίκτυο είναι τόσο δημοφιλής και πώς μπορεί να αλλάξει το status quo. 

 
2nd στάδιο της δραστηριότητας. Συζήτηση για το βαρόμετρο 

 
Ο εκπαιδευτικός σημειώνει μια γραμμή με τα άκρα "Συμφωνώ απόλυτα" στο ένα και 
"Διαφωνώ απόλυτα" στο άλλο. 

 
Στη συνέχεια διαβάζει μερικές από τις ακόλουθες δηλώσεις (παρακάτω) και ζητά από τους 
συμμετέχοντες να τοποθετηθούν στη γραμμή ανάλογα με τις απόψεις και τις πεποιθήσεις 
τους και στη συνέχεια να αναπτύξουν τη θέση τους. 

 
Δηλώσεις: 

 
- Η πειρατεία ταινιών είναι εντάξει ενώ κάνετε τις σπουδές σας, επειδή είναι ο 

μόνος τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τις νέες 
δημοφιλείς ταινίες. 

- Η χρήση εμπορικών προγραμμάτων, όπως το επί πληρωμή Spotify, είναι ο 
μόνος τρόπος για να υποστηρίξουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες 

- Ο ανοικτός κώδικας είναι ο μόνος τρόπος για να παρέχεται ισότιμη 
πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ψυχαγωγία στους νέους. 

- Τα εμπορικά προγράμματα είναι σπατάλη χρημάτων, επειδή έχω μια δωρεάν 
εναλλακτική λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες μου. 

- Όταν επισκέπτομαι μια χώρα με αυστηρούς κανόνες σχετικά με την πειρατεία, 
πρέπει να ακολουθώ τους κανόνες της χώρας αυτής αντί των χωρών καταγωγής 
μου που μου επιτρέπουν να πειρατεύω οτιδήποτε. 

- Όταν δεν κερδίζετε αρκετά χρήματα, δεν θα πρέπει να πληρώνετε για 
εμπορικά προγράμματα 

- Πρέπει να γίνω συνδρομητής σε εμπορικά προγράμματα αν θέλω καλή υπηρεσία 
- Είναι εντάξει για περισσότερα άτομα να μοιράζονται τον ίδιο λογαριασμό 

Netflix και δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν ξεχωριστούς λογαριασμούς. 
- Οι γονείς θα πρέπει να πληρώνουν για τα εμπορικά προγράμματα των 

παιδιών τους μέχρι να τελειώσουν το πανεπιστήμιο 
- Θα πρέπει να ακυρώσουμε τον ανοιχτό κώδικα επειδή οι εταιρείες δεν βγάζουν 

κέρδος από αυτόν, οπότε δεν μπορούν να αναπτύξουν βελτιωμένες υπηρεσίες 
 
 

Χρησιμοποιούμενα υλικά: 
 

- Εκτυπώσεις με τα ονόματα των μηχανών αναζήτησης, των ιστότοπων και των ελεύθερων 
πηγών/εμπορικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. 

 
- Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την αναζήτηση προγραμμάτων που οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν. 

 
Αποτελέσματα και σχόλια μετά τη διευκόλυνση της δραστηριότητας: Η πρακτική δείχνει 
ότι η δραστηριότητα που περιγράφεται παραπάνω καλεί τους συμμετέχοντες να 
προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά στο διαδίκτυο και εμπλέκει μια 
συζήτηση σχετικά με την ηθική της χρήσης εμπορικών προγραμμάτων που έχουν 
προηγουμένως πειρατικά διατεθεί. Πολλοί νέοι σημείωσαν ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ για 
εναλλακτικές λύσεις ανοικτού κώδικα ή δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτές και 
εξεπλάγησαν πολύ από το γεγονός, πόσο ποικίλουν. Επίσης, πολλοί από αυτούς ανέφεραν 
την επιθυμία τους να μάθουν περισσότερα και να προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν τη 
χρήση εμπορικών προγραμμάτων με εφαρμογές και ιστότοπους ανοικτού κώδικα. 



 Ισπανία: Google (2h 45 min) 
 

Στόχος - Να καταδείξει πώς η ΕΕ προστατεύει τους πολίτες της όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά. Επίσης, να καταδείξει τη σημασία και την αξία της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Μεθοδολογία - Μη τυπική , ομαδική μάθηση, αυτομάθηση, συζήτηση, προβληματισμός. 

 
Περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα: 

 
Η δραστηριότητα έχει 3 φάσεις: 

 
45 λεπτά Φάση 1 - Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ίσες ομάδες και παίρνουν έναν από 
τους ρόλους που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του εργαστηρίου. Υπάρχουν 4 πιθανοί 
ρόλοι, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό μέρος από την 
υπόθεση. Περιγραφή ρόλων παρακάτω. 

 
Αφού λάβουν το ρόλο, όλοι στην ομάδα μπαίνουν σε συζήτηση για να προετοιμαστούν για 
τις επερχόμενες συζητήσεις με εκπροσώπους άλλων ομάδων. 

 
60 λεπτά Φάση 2 - συζητήσεις, σε αυτό το μέρος 1 εκπρόσωπος από κάθε ομάδα κάθεται 
μαζί στο τραπέζι με άλλους 3 και σχηματίζουν μια ομάδα 4 ατόμων για να ξεκινήσουν οι 
συζητήσεις μέχρι το δικαστήριο να λάβει την τελική απόφαση. 

 
60 λεπτά Φάση 3 Αξιολόγηση και αντανάκλαση σε plenarylO 

Για να γνωρίσετε τα αποτελέσματα από κάθε ομάδα συζήτησης και να παρουσιάσετε ότι 
υπήρξε μια πραγματική δικαστική υπόθεση μεταξύ της Google και της ΕΕ το 2018, η οποία 
ολοκληρώθηκε με πρόστιμο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Google. 

 
Η σημαντική στιγμή - για να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να μην ψάχνουν τις 
απαντήσεις στο διαδίκτυο και να συνδέσουμε τη μελέτη περίπτωσης με το πραγματικό 
γεγονός, σκεφτήκαμε να αντικαταστήσουμε τα ονόματα των εταιρειών και των ιδρυμάτων 
με ψεύτικα. Αφού τελειώσει το ενεργό μέρος των συζητήσεων και πραγματοποιηθεί ο 
απολογισμός των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας, καλούμε τους διευκολυντές να 
ολοκληρώσουν με την επίδειξη των ακόλουθων διαφανειών: 

 
 



 
 

 

Περιγραφή ρόλου: 
 

Επιτροπή Ani-trust {εκπροσωπεί την ΕΕ} 
 

Ανησυχείτε για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά της χώρας σας. Λάβατε μια καταγγελία από έναν 
συνασπισμό web browsers ανοικτού κώδικα με την ονομασία "FairSearch "", οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν 
μπορούν να παρέχουν τα προϊόντα τους στο 80% των κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως, τα οποία 
χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα, το Venera. Ο λόγος είναι ότι αυτά τα κινητά 
τηλέφωνα έρχονται με μια προεγκατεστημένη μηχανή αναζήτησης "Door" και ένα "App Shop "". Η "Door" και 
το "App Shop "" ανήκουν στην tTerra, μια πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας που επωφελείται σε μεγάλο βαθμό 
από αυτή την κατάσταση. 

 
Εργασία: Έρευνα για το τι σημαίνει θεμιτός ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση. Ακούστε τα 
επιχειρήματα άλλων ομάδων για την υπόθεση και αποφασίστε αν πρόκειται για παραβίαση του θεμιτού 
ανταγωνισμού σε μια αγορά ή όχι. Εάν ναι, παρακαλώ, προτείνετε ένα πρόστιμο. 

 
Bebat {εκπροσωπεί τη Samsung} 

 
Είστε μεγάλος κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων. Έχετε υπογράψει μια συμφωνία με μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας - την Terra, η οποία θα παρέχει μια προεγκατεστημένη μηχανή αναζήτησης 
"Door" και έναν χώρο αγοράς εφαρμογών "App Shop" για τις κινητές συσκευές σας σε ανταγωνιστική τιμή. 
Αυτή είναι μια πολύ καλή συμφωνία για εσάς και μπορείτε να μειώσετε ακόμη και το κόστος των τηλεφώνων 
σας για να εισέλθετε σε μια νέα θέση της αγοράς για να προσεγγίσετε περισσότερους καταναλωτές. 
Ωστόσο, η FairSearch, ένας συνασπισμός εναλλακτικών αγορών για τις εφαρμογές Venera, έχει καταθέσει 
αγωγή κατά της Terra δηλώνοντας ότι η συμφωνία τους μαζί σας παραβιάζει τους κανονισμούς της ελεύθερης 
αγοράς. Τώρα η επιτροπή Ani-trust διεξάγει έρευνα. Εργασία: Σκεφτείτε γιατί θα προτιμούσατε τη συμφωνία 
με την Terra αντί να έχετε περισσότερες εφαρμογές να προσφέρετε. Δημιουργήστε ένα επιχείρημα για να 
προστατέψετε την εταιρεία σας από το να αντιμετωπίσει περισσότερα κόστη και να διατηρήσετε την τιμή της 
κινητής συσκευής σε χαμηλά επίπεδα. 

 
FairSearch {αντιπροσωπεύει κοινοπραξία οργανισμών με την ονομασία Fair} 

 
Είστε ένας συνασπισμός εναλλακτικών αγορών για τις εφαρμογές Venera. Ισχυρίζεστε ότι η προσέγγιση της 
Terra στο Venera δυσκόλεψε την εγκατάσταση εναλλακτικών λύσεων στο "App Shop", καθώς μόνο λίγοι 
χρήστες θα κάνουν την πρόσθετη εργασία αναζήτησης ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης. 
Υποβάλατε καταγγελία σε αντιμονοπωλιακή επιτροπή της χώρας σας. 
Εργασία: Δημιουργήστε ένα επιχείρημα γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας δίκαιος ανταγωνισμός των 
εφαρμογών σε οποιεσδήποτε κινητές συσκευές που χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σύστημα ανοικτού 
κώδικα Venera. 

 
 

Terra {εκπροσωπεί την Google} 
 

Είστε πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας που υπέγραψε συμφωνία με τον κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων 



Bebat. Η συμφωνία έχει ως εξής: κάθε τηλέφωνο που παράγει η Bebat διαθέτει ένα λειτουργικό σύστημα 
ανοικτού κώδικα Venera και έχει 
προεγκατεστημένη μηχανή αναζήτησης "Door" {browser} και ένα "App Shop", το οποίο έχετε αναπτύξει εσείς. 
Αυτή είναι μια μεγάλη συμφωνία για εσάς και απολαμβάνετε να έχετε περισσότερους χρήστες, που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σας {στις οποίες, φυσικά, πληρώνουν}. 



Ωστόσο, η FairSearch, ένας συνασπισμός εναλλακτικών αγορών για τις εφαρμογές Venera, κατέθεσε αγωγή 
εναντίον σας δηλώνοντας ότι η συμφωνία σας παραβιάζει τους κανονισμούς της ελεύθερης αγοράς. Τώρα η 
επιτροπή Ani-trust διεξάγει έρευνα. 
Για την ενημέρωσή σας, το Venera χρησιμοποιείται στο 80% των παγκόσμιων τηλεφώνων. 
Εργασία: Δημιουργήστε ένα επιχείρημα γιατί είναι καλό για τους χρήστες να έχουν μια προεγκατεστημένη 
μηχανή αναζήτησης και μια αγορά εφαρμογών. 

 
 
 

Χρησιμοποιούμενα υλικά: 
 

- Εκτυπώσεις με περιγραφή ρόλου/ ή προετοιμασμένα αρχεία για να τα προωθήσετε σε ψηφιακή 
συσκευή 

 
- Προβολέας και αρχείο PDF για την παρουσίαση του πραγματικού παραδείγματος 

 
 

Αποτελέσματα και σχόλια των συντονιστών: Μετά τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες 
σημείωσαν βαθύτερη γνώση για το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καλύτερη 
κατανόηση της συνολικής εικόνας της συγκεκριμένης περίπτωσης, ενθάρρυναν το 
ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν περισσότερα για την ψηφιακή διάσταση των πολιτικών και 
κανονισμών της ΕΕ, επιθυμία για πιο υπεύθυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. 

 
 
 

 Ελλάδα: Ψηφιακή Πρόσβαση & Ψηφιακό Χάσμα (1h 30 min) 
 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναδείξει τις διαφορετικές πραγματικότητες όσον 
αφορά την ψηφιακή πρόσβαση σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τα εμπόδια που μπορεί να τους εμποδίζουν να 
έχουν ψηφιακή πρόσβαση, είτε λόγω έλλειψης υλικού, λογισμικού ή σύνδεσης στο 
Διαδίκτυο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να βρουν τρόπους με τους 
οποίους οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια ή τουλάχιστον πώς μπορεί 
κανείς να μειώσει το εμπόδιο. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να βρει φτηνούς υπολογιστές 
σε ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως το ebay, αν ψάξει με τη λέξη-κλειδί "refurbished" σε 
συνδυασμό με έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή ορισμένες απαιτήσεις, π.χ. "refurbished. 
Ομάδα στόχος - Νέοι ηλικίας 16-30 ετών Κατάλληλο για ομάδες από 10 έως 28 
άτομα. Μη τυπική μεθοδολογία, ομαδική μάθηση, αυτομάθηση, στοιχεία 
παιχνιδιού, απολογισμός. 

 
Περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα: 

 
Στάδιο 1 

 
1. Παρουσιάστε το θέμα στους συμμετέχοντες. Εξηγήστε τι είναι η ψηφιακή 

πρόσβαση, προσπαθήστε να τους εμπλέξετε σε μια συζήτηση σχετικά με τις ομάδες 
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαφορετικών επιπέδων στην πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Ζητήστε από τους νέους να σκεφτούν τους γονείς τους και τους 
μεγαλύτερους συγγενείς ή τα μικρότερα αδέλφια τους, αναφέρετε επίσης άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες και μειονεκτούσες ομάδες, τι είδους δυσκολίες μπορεί να 
έχουν. 



2. Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μάθουμε τα μέσα/ερωτήσεις που πιστεύουν 
ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη μέτρηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
και παρακάτω παραθέτουμε έναν κατάλογο με ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις: 



- Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι σας; 
- Έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο εκτός του σπιτιού σας {δίκτυο κινητής τηλεφωνίας} 
- Με ποια συσκευή έχετε συνήθως πρόσβαση στο διαδίκτυο 
- Μπορείτε να πληρώνετε για το Internet κάθε μήνα χωρίς να εξοικονομείτε πολλά χρήματα; 
- Διατίθενται δωρεάν υπολογιστές ή ηλεκτρονικές συσκευές στο σχολείο/στο χώρο 

εργασίας σας; 
- Γνωρίζετε κάποια από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στον 

υπολογιστή ή την ηλεκτρονική συσκευή που συνήθως χρησιμοποιείτε; 
- Είστε σωματικά/διανοητικά σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και να σερφάρετε στο 

διαδίκτυο; 
- Σας έχει διδάξει κανείς πώς να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές πριν 
- Σε περίπτωση που η τρέχουσα συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί, έχετε τη 

δυνατότητα να αγοράσετε αμέσως μια νέα; 
- Αισθάνεστε ότι χρειάζεστε βοήθεια σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς όταν 

χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή ηλεκτρονική συσκευή; 
- Σας έχει τύχει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ότι δεν είχατε την οικονομική 

δυνατότητα να αγοράσετε μια ψηφιακή συσκευή, για παράδειγμα ένα φορητό 
υπολογιστή που χρειαζόσασταν; 

- Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ το πρόβλημα ότι δεν μπορούσατε να αγοράσετε ή να 
χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, επειδή είναι πολύ ακριβό ή δεν είναι 
διαθέσιμο στο λειτουργικό σας σύστημα {π.χ. Android, Linux, Mac, i0S, Windows}; 

- Είχατε το πρόβλημα ότι δεν μπορούσατε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο εκτός του 
σπιτιού ή του γραφείου σας, καθώς έχετε λογισμικό στην κινητή συσκευή σας που 
απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

 
Και άλλες 

ερωτήσεις. Στάδιο 2 

Δράση 

1. Μοιράστε τους ρόλους που έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων (π.χ. μέλη οικογένειας 
με χαμηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων, ηλικιωμένοι, άτομα με 
προβλήματα όρασης, άτομα με προβλήματα ακοής, πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν λόγω 
πολέμου, επιτυχημένος δικηγόρος, ιδιοκτήτης επιχείρησης, καταστηματάρχης, δάσκαλος, 
μαθητής κ.λπ.). 

 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν στο μυαλό τους εικόνες περιγραφικών 
προσώπων και να προετοιμαστούν συναισθηματικά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις από 
την οπτική γωνία του ρόλου τους για τα επόμενα βήματα της δραστηριότητας. Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τους όλους σε μια γραμμή. Διαβάστε τις ερωτήσεις που έγραψαν οι 
συμμετέχοντες και ζητήστε τους να βγουν μπροστά αν η απάντηση είναι θετική(ναι). 

 
2. Κάποια στιγμή οι συμμετέχοντες θα παρατηρήσουν ότι κάποιοι είναι πολύ μπροστά και 
κάποιοι μένουν πίσω. Αυτή είναι η οπτική αναπαράσταση του ψηφιακού χάσματος. (Σε 
περίπτωση που η ομάδα είναι διεθνής, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές 
εθνικότητες των χαρακτήρων, ωστόσο, ένα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ μέρος είναι η σωστή ενημέρωση 
για αυτή τη δραστηριότητα. 

 
Στάδιο 3 Ενημέρωση 

 
Για να κλείσει ο κύκλος του Kolb είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνετε μια σωστή 
ενημέρωση μετά τη δραστηριότητα. Αρχικά επικεντρωθείτε σε ερωτήσεις - τι συνέβη και τι 



ρόλους είχαν; 
 

Αφού τελειώσει αυτό το μέρος, συνεχίστε με το συναισθηματικό μέρος της άσκησης και 
συγκεκριμένα - Πώς αισθανθήκατε/αισθάνεστε κατά τη διάρκεια/μετά την άσκηση; Τι 
είδους συναισθήματα είχατε όταν οι άλλοι έμπαιναν μπροστά και εσείς μένατε ακίνητοι/ Ή 
το αντίθετο - Τι αισθανθήκατε ενώ 



να στέκεστε μπροστά και να βλέπετε τους άλλους πολύ πίσω; Στη συνέχεια, πηγαίνετε στις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν ενώ απαντούσαν στις ερωτήσεις παίζοντας τους χαρακτήρες; 
Και τέλος στο Τι τους δίδαξε αυτή η άσκηση και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 
γνώση στο μέλλον; 

 
Χρησιμοποιούμενα υλικά: στυλό/σημαστές, flipcharts για την επισήμανση ορισμένων 
σημείων. 

 
Αποτελέσματα και σχόλια των συντονιστών: Η δραστηριότητα αποτελεί προσαρμογή μιας 
γνωστής άσκησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα - βήμα προς τα εμπρός. Στο Ανθρώπινο 
Δυναμικό χρησιμοποιείται για να αναδείξει τα προνόμια της ομάδας, ωστόσο τη βρήκαμε 
πολύ χρήσιμη για να μεταδώσει το ψηφιακό χάσμα και να το κάνει ορατό και ζωντανό. Η 
πρακτική δείχνει υψηλό επίπεδο εμπλοκής των συμμετεχόντων νέων σε κάθε στάδιο της 
άσκησης. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη σωστή διάθεση της διευκόλυνσης, 
καθώς δεν πρόκειται για το πιο αισιόδοξο εργαστήριο. 

 
 
 

 Ιρλανδία: Γραμματισμός: Ημερίδα με θέμα τον ψηφιακό γραμματισμό 
 

Απευθύνεται σε νέους 16-30 ετών.Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
εγκάρσια ικανότητα που καθιστά κάποιον ικανό να βρίσκει, να αξιολογεί, να επαληθεύει, 
να χρησιμοποιεί και να διαδίδει πληροφορίες. Αυτές οι ικανότητες είναι πολύ σημαντικό να 
αναπτυχθούν, αφού μόλις το διαδίκτυο έγινε δημοφιλές απελευθέρωσε τους ανθρώπους 
να διαδίδουν πληροφορίες χωρίς τη μεσολάβηση εξωτερικού εκδότη. Αυτό επέτρεψε τη 
ροή πληροφοριών που δεν ελέγχονταν προηγουμένως ως προς την ακεραιότητα και την 
αξιοπιστία τους. Επιπλέον, η κουλτούρα της δωρεάν πληροφόρησης έχει οδηγήσει σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε μείωση των δημοσιογράφων στις κλασικές εφημερίδες, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες να παραδίδονται άρθρα χαμηλότερης ποιότητας, ιδίως στις 
ηλεκτρονικές εφημερίδες. 

 
Επίσης, τα τελευταία χρόνια ο όρος ψευδείς ειδήσεις γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, επειδή 
οι πληροφορίες διαδίδονται τόσο γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα, ώστε ακόμη και όταν 
δεν ήταν ακριβείς, οι άνθρωποι τις διάβαζαν ή τις παρακολουθούσαν τόσο πολύ, ώστε 
έμοιαζαν να είναι αληθινές. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται όταν διάσημα άτομα, που έχουν 
πολλούς οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζονται περιεχόμενο που παράγει 
παραπληροφόρηση. Λόγω των προαναφερθέντων λόγων, στις μέρες μας είναι πολύ 
σημαντικό να μπορεί κανείς να βρίσκει τις σωστές πληροφορίες και να τις επικυρώνει, ώστε 
να μην εξαπατάται. 

 
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια γενική εικόνα για τις διάφορες μηχανές αναζήτησης 
και θα διερευνήσουν ένα γεγονός ως παράδειγμα για να το επικυρώσουν σε περίπτωση 
που το είδαν σε ένα άρθρο και να γνωρίζουν αν είναι αξιόπιστο ή αμφισβητήσιμο. 
Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουν μια αντίστροφη εικόνα 
αναζήτηση για την εύρεση άλλων πηγών της ίδιας 
εικόνας, η οποία μπορεί, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί αν μια εικόνα είναι 
πρωτότυπη ή αν απλώς έχει ληφθεί από μια βιβλιοθήκη 
για να "διακοσμήσει" ένα άρθρο. 

 
Μη τυπική μεθοδολογία, ομαδική μάθηση, αυτομάθηση. 
Συνδυασμένη offline/online δραστηριότητα. Η μέθοδος 
Kahoot επιτρέπει την εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων 



σε έναν φιλικό διαγωνισμό, την ανάδειξη του 
προβληματικού θέματος για συζήτηση και 
προβληματισμό σχετικά με την προσωπική εμπειρία. 



Περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα: 
 

Βήμα 1: Χωρίστε όλους τους συμμετέχοντες σε ομάδες και ζητήστε τους να σαρώσουν τον 
ακόλουθο κωδικό QR, να ονομάσουν την ομάδα και να παίξουν έναν γύρο του παιχνιδιού. 

 
Ή χρησιμοποιήστε έναν σύνδεσμο https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-
59afe36166cd 

 
Εκεί θα τους προσφερθεί να δοκιμάσουν την κριτική τους σκέψη και να αναγνωρίσουν τις 
ψεύτικες από τις αληθινές φωτογραφίες και να επιλέξουν το σωστό ή το λάθος. Αφού 
ολοκληρωθεί το παιχνίδι, δείξτε στους συμμετέχοντες την παρουσίαση και ζητήστε τους να 
προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης με βάση τις φωτογραφίες 
https://tineye.com και να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν για άλλη μια φορά, ποιες 
φωτογραφίες είναι πραγματικές και ποιες ψεύτικες. Για να τους αφήσετε να σαρώσουν τις 
φωτογραφίες και να ανακαλύψουν την αλήθεια - χρησιμοποιήστε 
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp 
=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true presentation. 

 
Αφού βρέθηκε η αλήθεια, είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το εργαστήριο με μια συζήτηση 
στην ολομέλεια σχετικά με τους λόγους - γιατί υπάρχουν τόσες πολλές απομιμήσεις, ποιος 
τις φτιάχνει και γιατί, και τα εργαλεία για να τις αναγνωρίζετε και να σκέφτεστε κριτικά. 

 
Χρησιμοποιούμενα υλικά: Kahoot, βιντεοπροβολέας, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 
Αποτελέσματα και σχόλια των συντονιστών: Η δραστηριότητα έφερε σπουδαία 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάδειξη της πραγματικότητας γύρω από τις ψεύτικες 
φωτογραφίες και την αναγκαιότητα της κριτικής σκέψης μεταξύ των σύγχρονων πολιτών 
και των ψηφιακών πολιτών. Αφού δοκιμάσαμε τη δραστηριότητα σε μερικές ομάδες, 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εμπλοκή και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Χρονική 
βάση - 1 ώρα και 15 λεπτά. 

 
 
 

 Λιθουανία: Εργαστήριο με θέμα - Ψηφιακός πολίτης, ποιος και γιατί; (1h 30 min) 
 

Απευθύνεται σε νέους 16-30 ετών με κύριο σκοπό και στόχους - Να εξοικειωθούν οι 
συμμετέχοντες με τη σημασία της εκπαίδευσης των σύγχρονων πολιτών με ψηφιακές 
δεξιότητες και να παρουσιάσουν τη διασύνδεση μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού 
κόσμου στην καθημερινή μας ζωή. 

 
Μη τυπική μεθοδολογία, ομαδική μάθηση, αυτομάθηση. Η ομαδική διάλεξη - μέθοδος 
επιτρέπει τον έλεγχο του τρέχοντος επιπέδου γνώσεων της ομάδας και ενθαρρύνει την 
ενεργό συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα. 

 
Περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα: 
Τα πρώτα εργαστήρια ξεκινούν ζητώντας από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν έναν 
χάρτη της χρήσης των ψηφιακών πόρων στην καθημερινή τους ζωή, να αναλογιστούν πόσο 
συχνά χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές και μπαίνουν στο διαδίκτυο. 10 λεπτά 
Για το επόμενο στάδιο ζητήσαμε από τον καθένα να βρει έναν σύντροφο στην ομάδα για να 
εργαστούν σε ζευγάρια και να συζητήσουν τους χάρτες που δημιούργησαν, να 
συμπληρώσουν τα κενά και να προσπαθήσουν να αναφέρουν κάθε πτυχή της ζωής τους. 10 
λεπτά 
Στη συνέχεια, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων 

https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-59afe36166cd
https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-59afe36166cd
https://tineye.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true


και να βγουν έξω, να παρατηρήσουν και να τραβήξουν φωτογραφίες/βίντεο από τη 
διασύνδεση του ψηφιακού και του πραγματικού κόσμου γύρω μας. (Κάποιες από τις 
ομάδες πήγαν στα εμπορικά κέντρα, κάποιες άλλες πήγαν στο δρόμο και προσπάθησαν να 
παρατηρήσουν και να παρατηρήσουν τις περιπτώσεις. 30 λεπτά 



Για το επόμενο στάδιο καλέσαμε όλους να δημιουργήσουν ένα blogpost και οπτικές 
παρουσιάσεις των παρατηρήσεών τους. (30 λεπτά) και να τις παρουσιάσουν στην υπόλοιπη 
ομάδα (15 λεπτά). 
Και τέλος, απολογισμός - σε αυτό το στάδιο ρωτήσαμε όλους πόσο ψηφιακοί αισθάνονται 
και τη γνώμη τους σχετικά με το τι είδους ορισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την 
ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη. 

 
Χρησιμοποιούμενα υλικά: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο/ τηλέφωνα/ κάμερες/ φορητοί υπολογιστές. 

 
Αποτελέσματα και σχόλια των συντονιστών: Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 
διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι από τους νέους που συμμετείχαν δεν είχαν ποτέ την 
ευκαιρία να σκεφτούν πόσο πολύ χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες στην 
καθημερινή μας ζωή. Κάποιοι πήγαν στις ρυθμίσεις των τηλεφώνων τους και διαπίστωσαν - 
υπάρχουν ώρες που ξοδεύονται σε ορισμένες εφαρμογές, όπως το TikTok και το Instagram. 
Κατά τη διάρκεια του προβληματισμού, πολλοί σημείωσαν την επιθυμία τους να αλλάξουν 
την τρέχουσα συμπεριφορά και να προσπαθήσουν να σπαταλούν λιγότερο χρόνο σε αυτήν. 

 
 
 

 
10. Συμπέρασμα 

 
Συνολικά, το παρόν έγγραφο αποτελείται από το κιτ εργαλείων DICIPASS4YOUTH: Ένα 
πακέτο A-Z για την εφαρμογή. Παρέχει στον αναγνώστη μια επισκόπηση του προγράμματος 
DICIPASS4YOUTH και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προγράμματος. 

 
Η εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, π.χ. εντατικό θερινό 
σχολείο, εξωσχολικές λέσχες, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε χώρας εταίρου. 



11. Παραρτήματα 
 

Παράρτημα 1 - Επιστολή πρόσκλησης 
 

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ DICIPASS4YOUTH 

 

 
Αν είστε νέοι ηλικίας 15-25 ετών, αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι για εσάς! 

 
Η ομάδα του DICIPASS4YOUTH θα ήθελε να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ένα 
δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ωρών που διοργανώνεται από έμπειρους 
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για την απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακής ιθαγένειας. 
Η ψηφιακή ιθαγένεια αναφέρεται στην ικανότητα θετικής, κριτικής και υπεύθυνης 
συμμετοχής σε έναν κόσμο γεμάτο κοινωνικά μέσα και ψηφιακές τεχνολογίες! 

 
Μαζί θα μάθουμε: 

• Πώς να ενεργείτε online 
• Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα 
• Πώς να αποφύγετε τη λογοκλοπή 
• Τι είναι η παράνομη κοινή χρήση αρχείων 
• Πού να αναζητήσετε εργαλεία περιεχομένου χωρίς πνευματικά δικαιώματα 
• Τι είναι ο σκοτεινός ιστός και γιατί είναι παράνομος; 
• Τι είναι ο ΓΚΠΔ; 
• Πώς συμπεριφερόμαστε στο διαδίκτυο; 
• Τι είναι τα τρολ του Διαδικτύου; 
• Και πολλά άλλα!!!! 

 
 

Τέλος, αλλά το πιο σημαντικό, τέσσερις επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν τις Βρυξέλλες τους πρώτους μήνες του 2022 και να 
συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα DICIPASS4YOUTH, να γνωρίσουν άλλους 
νέους και να συμμετάσχουν σε συναρπαστικά μη τυπικά εργαστήρια! 



*Το ευρωπαϊκό έργο DICIPASS4YOUTH Erasmus+ είναι μια συνεργασία 6 διαφορετικών 
οργανισμών από 6 διαφορετικές χώρες. Συντονιστής του έργου είναι το Culture Goes 
Europe (CGE) από τη Γερμανία, σε συνεργασία με το Emphasys Centre από την Κύπρο, το 
CCS Digital Education Ltd από την Ιρλανδία, το Open Europe από την Ισπανία, το Global 
Citizen από τη Λιθουανία και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς από την Ελλάδα. 

 
Στο τέλος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ελέγξουν 
τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν ένα Open Badge (τα Badges καταδεικνύουν ένα 
ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και επιτευγμάτων ενός μαθητή που αποκτήθηκαν μέσω 
τυπικών, μη τυπικών και άτυπων μεθόδων και δραστηριοτήτων μάθησης). 
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου στη διεύθυνση: 
http://dicipass.eu/ καθώς και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης στη 
διεύθυνση: http://dicipass.4learning.eu/ προκειμένου να μάθετε περισσότερα για 
το έργο. 

 
Έχετε ερωτήσεις; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας παράσχουμε όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεστε. 

 
Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε! Με 

εκτίμηση, 

Christiana Yiangou 
 

Ερευνητής Έργου-Εργαζόμενος 

για τη νεολαία Ομάδα 

DICIPASS4YOUTH 

 
 

 

http://dicipass.eu/
http://dicipass.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


Παράρτημα 2 - Γονική συγκατάθεση 
 
 

ΈΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΉΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 
DICIPASS4YOUTH 

Εγώ, ο υπογεγραμμένος/η μητέρα/πατέρας/κηδεμόνας του 
 

 , επιβεβαιώνω ότι εγκρίνω τη 

συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα Erasmus+ Τομέας Νεολαίας με τίτλο EUROPEAN 

DIGITAL CITIZENSHIP PASS FOR YOUTH EMPOWERMENT AND PARTICIPATION 

(DICIPASS4YOUTH}, 

με την προϋπόθεση ότι όλα τα καταχωρημένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

τους σκοπούς του παρόντος έργου και ότι η εμπιστευτικότητα κάθε προσωπικής 

πληροφορίας θα διατηρηθεί με ασφάλεια. 

 
 

Τόπος και ημερομηνία:   
 

Υπογραφή:   



 
Παράρτημα 3 - Ημερήσιο σχέδιο μαθήματος για τον εκπαιδευτή 

 
 
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ ΣΧΈΔΙΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 
 

Ενότητα: 
Διδάσκων
: 

 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΑ 
 

 
 

 

 
ΣΤΟΧΟΙ 

 

 
 
 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 
 
 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 
 
 

 



 

Παράρτημα 4 - Έντυπο εγγραφής 
 

ΈΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
DICIPASS4YOUTH 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Όνομα(τα):  

Επώνυμο:  

Σχολείο:  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: 

 

Κινητό:  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ 

Όνομα:  

Αριθμός:  

Ημερομηνία(ες):  

Ώρα:  



Δήλωση χρήσης προσωπικών δεδομένων 
 
 

v' Συμφωνώ ότι το έργο DICIPASS4Y0UTH θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μου 
δεδομένα. 

 
 

Τόπος και ημερομηνία:   
 

Υπογραφή:   
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα 5 - Έντυπο συγκατάθεσης για φωτογραφίες και βίντεο 
 

ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΈΝΟ ΥΛΙΚΌ ΣΤΟ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ DICIPASS4YOUTH 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δίνω την άδεια για τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο και άλλου 
διαφημιστικού υλικού για τους σκοπούς της προώθησης του προγράμματος Erasmus+ με 
τίτλο "EUROPEAN DIGITAL CITIZENSHIP PASS FOR YOUTH EMPOWERMENT AND 
PARTICIPATION". 
(DICIPASS4YOUTH}. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 
• Φωτογραφίες των συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες ή 
τις εκδηλώσεις του DICIPASSS4YOUTH ενδέχεται να εμφανίζονται σε δημοσιευμένα 
άρθρα ή στον ιστότοπο του έργου. 
• Βίντεο των συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες ή 
εκδηλώσεις του DICIPASSS4YOUTH μπορεί να εμφανίζονται στον ιστότοπο του έργου. 
• Υλικό δημοσιότητας για περαιτέρω δραστηριότητες ή εκδηλώσεις σε 
φυλλάδια/ιστοσελίδες/περιοδικά. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως 
τις παρεχόμενες πληροφορίες και ότι όλες οι ερωτήσεις που αφορούν την παρούσα 
συγκατάθεση έχουν απαντηθεί προς ικανοποίησή μου. 
Η σύμπραξη θα λάβει όλα τα μέτρα ώστε οι εικόνες και τα βίντεο των συμμετεχόντων να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της προώθησης του προγράμματος 
DICIPASSS4YOUTH. 

 
Τόπος και ημερομηνία:   

 
Υπογραφή:   



Παράρτημα 6 - Κατάλογος συμμετεχόντων 
 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ DICIPASS4YOUTH 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Σ: 

 

ΜΟΝΑΔΑ(ΕΣ
): 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:  

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ: 

 

 
 
 

A/A ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΏΝΥΜΟ E-MAIL ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    



 

Παράρτημα 7 - Πιστοποιητικό 
 

 



Παράρτημα 8 - Έντυπα αξιολόγησης 
 

• Να συμπληρωθεί από τους νέους https://forms.gle/FT9VQPyxrpivZRxH7 
 
 

• Για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας (Δικαιώματα του συντάκτη) 
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?us 
p=sharing 

https://forms.gle/FT9VQPyxrpivZRxH7
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
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