
Προώθηση της ενεργής πολιτότητας 
μέσω της αγωγής του πολίτη και  

της ενεργής διαδικτυακής  
συμμετοχής νέων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός σύμβασης: 621400-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
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Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Το 
πρόγραμμα 
σε αριθμούς

Τα εργαλεία μας

Το 94 % των νέων στην Ε.Ε. χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι τρόπος 
ζωής. Ωστόσο, δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών. Σπάνια 
αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, την υγεία, την εκπαίδευση ή την 
εργασία. Μόνο το 15% των νέων δημοσιεύει απόψεις  για πολιτικά ή κοινωνικά θέματα και μόνο 
το 17% συμμετέχει σε διαδικτυακές συζητήσεις. Υπάρχει χάσμα στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι 
χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, ιδίως για μη προνομοιούχους νέους.

Το πρόγαμμα ACTIon καλύπτει αυτό το κενό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA3 Κοινωνική 
Ένταξη, ξεκίνησε στις αρχές του 2021 και θα διαρκέσει τρία χρόνια. Θα δώσει τη δυνατότητα 
στους νέους 14-25 ετών να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να γίνουν ενεργοί 
πολίτες της κοινωνίας, της κοινότητάς τους. Οι εταίροι του προγράμματος θα αναπτύξουν ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για πρότυπα νέων από μειονεκτούσες ομάδες (π.χ. 
Ρομά, μετανάστες), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε τυπικά όσο και σε μη τυπικά 
εκπαιδευτικά πλαίσια.
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Προσαρμογή της μεθοδολογίας «Popular Opinion Leader (POL)» για την εκπαίδευση νέων στην 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε θέματα υγείας και γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης 
και επικοινωνίας.

Δημιουργία νέου περιεχομένου για την εκπαιδευτική εφαρμογή «F.I.R.E. -From Idea to Realty 
& Execution» αναφορικά με την με την ηλεκτρονική υγεία (e-health) και τον γραμματισμό στα 
μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η εφαρμογή F.I.R.E.  είναι ένα φιλικό προς τους νέους 
και εύχρηστο εργαλείο, κατάλληλο και ιδιαίτερα χρήσιμο για απομακρυσμένες και αγροτικές 
περιοχές.

Επικαιροποίηση της πλατφόρμας OPIN για την ηλεκτρονική συμμετοχή των νέων και μετάφρασή 
της στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος.

Model for Opinion 
Leaders Activation 

(MOLA)

Popular Opinion Leader

F.I.R.E. – From Idea to Reality and Execution εκτέλεση

OPIN e-συμμετοχή 

Ένεργή πολιτότητα 
και συμμετοχή στον 

ψηφιακό χώρο


