
Καλωσορίσατε στο δεύτερο 
ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος 
ACTION!

Εάν είστε νέοι στα προγράμματα του Erasmus+, μπορεί να 
διερωτάστε τι ακριβώς κάνουν οι διάφοροι οργανισμοί που 
είναι εταίροι σε προγράμματα στα αρχικά στάδια αυτών 
των προγραμμάτων, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε μια 
σειρά από ποιοτικά εκπαιδευτικά υλικά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο για τη νεολαία 
και να μεταφερθούν σε άλλες ομάδες στόχους. Τι κατάφερε 
η ομάδα του ACTION τους πρώτους 6 μήνες λοιπόν;

Στα παρασκήνια του ACTION:

Χειμώνας 2020

Πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης για νέους επαγγελματίες 
της πρώτης γραμμής
Στην αρχή του προγράμματος, οι οργανώσεις των 
εταίρων ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη πλαισίων και 
την εκπόνηση σχεδίων για τους εκπαιδευτικούς πόρους 
που θα αναπτυχθούν. Μέχρι σήμερα, οι εταίροι από 
την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία 
εργάζονται για την ανάπτυξη της πρώτης φάσης των 
ενοτήτων, η οποία θα αποτελέσει το ένα τρίτο του 
προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για 
νέους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής. Αυτό το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 21 ώρες 
εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο, η οποία θα 
εξοπλίζει τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας 
με τις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται για να 
βιντεογραφούν και να επεξεργάζονται ποιοτικά βίντεο 
με τα smartphones τους και να χρησιμοποιούν αυτές 
τις δραστηριότητες για να φτιάχνουν δημιουργικά 
έργα με τους νέους στις ομάδες τους. Το πρόγραμμα 
παρέχει επίσης 29 ώρες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης 
που οι επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της δικτυακής 
πύλης ηλεκτρονικής μάθησης του ACTION, πράγμα 
που θα ενισχύσει τις γνώσεις τους σχετικά με την μη 
τυπική μάθηση, την εργασία σε μη παραδοσιακά 
περιβάλλοντα, τα κοινωνικά μέσα και την ψηφιακή 
εργασία με τη νεολαία και τον τρόπο διατήρησης 
της ασφάλειας όταν εργαζόμαστε σε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει 
ολοκληρωμένη CPD κατάρτιση για τους επαγγελματίες 
στον τομέα της νεολαίας. Αυτή την περίοδο, η πρώτη 
μορφή αυτών των πόρων τυγχάνει επεξεργασίας 
από τα φόρουμ τοπικών φορέων. Όταν λάβουμε  την 
πολύτιμη ανατροφοδότηση, θα αναπτύξουμε τις 
υπόλοιπες έξι ενότητες του προγράμματος, οι οποίες 
θα είναι έτοιμες για παράδοση σε 12 επαγγελματίες 
στον τομέα της νεολαίας σε διακρατική εκπαίδευση 
στην Τσεχική Δημοκρατία το Σεπτέμβριο του 2020. Εάν 
είστε επαγγελματίας στον τομέα της νεολαίας και θέλετε 
να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή η ευκαιρία 
κατάρτισης, ελάτε σε επαφή με τον οργανισμό-εταίρο 
στην περιοχή σας. 

Φόρουμ τοπικών φορέων

Το ACTION είναι ένα διετές πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε 
τον Ιούνιο του 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο του 
2021. Χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και κατά τη 
διάρκεια του, οι οργανώσεις εταίροι, οι οποίοι είναι από 
την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη 
Γαλλία , τη Γερμανία και την Ιρλανδία, θα εργαστούν μαζί 
για να εμπλέξουν επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας 
και αποκομμένους νέους σε στοχευμένες παρεμβάσεις 
κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών μέσων και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί 
από νέους από όλη την Ευρώπη μια σειρά ταινιών μικρού 
μήκους με τη χρήση διαθέσιμων τεχνολογιών όπως τα 
smartphones, τα tablet, ανοικτά λογισμικά επεξεργασίας 
κ.λπ.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του προγράμματος, 
οι οργανώσεις-εταίροι ήταν απασχολημένοι με την 
δημιουργία τοπικών ομάδων με σύμβουλους που θα 
υποστηρίξουν τη δουλειά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Αυτές οι τοπικές ομάδες απαρτίζονται 
από ειδικευμένους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και 
επαγγελματίες από όλους τους τομείς της παραγωγής 
ψηφιακών μέσων και της εργασίας για τη νεολαία, οι 
οποίοι παρέχουν το χρόνο τους εθελοντικά για να μας 
δώσουν ανατροφοδότηση για τους εκπαιδευτικούς 
μας πόρους και για να συμπληρώσουν αξιολογήσεις 
ποιότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η δουλειά 
του προγράμματος μας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η 
υποστήριξη και η συμμετοχή των επαγγελματιών σε 
αυτές τις ομάδες είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί πόροι και οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσουμε μπορούν να εφαρμοστούν στην εργασία 
με τους νέους. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε 
σε μία από αυτές τις ομάδες, επικοινωνήστε με τον 
εταίρο που βρίσκεται στην περιοχή σας μέσω της 
ιστοσελίδας του προγράμματος: www.actionyouth.
eu. Εάν δεν ζείτε σε μια από τις χώρες που υπάρχουν 
εταίροι, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να συμμετέχετε εξ 
αποστάσεως μέσω του διαδικτύου σε αξιολογήσεις και 
δραστηριότητες, οπότε επικοινωνήστε μαζί μας για να 
δείτε πώς μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μας.

Future In 
Perspective
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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. 2019-1-FR02-KA205-016036



Γνωρίστε την ομαδα…

 ► E-Juniors Γαλλία - Συντονιστές
 ► Future in Perspective - Ιρλανδία
 ► Youth in Science and Business Foundation - Εσθονία
 ► Jugend und Kulturprojekt - Γερμανία
 ► AKLUB - Τσεχική Δημοκρατία
 ► CARDET - Κύπρος

Το ACTION υλοποιείται από μια κοινοπραξία 6 
οργανώσεων εταίρων από 6 χώρες της ΕΕ:

Η δεύτερη συνάντηση διεξάγεται στην Εσθονία 
Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας του ACTION φιλοξενήθηκε από το Youth in Business and Science Foundation (YSBF) 
στο Ταλίν της Εσθονίας τον Δεκέμβριο του 2019. Σε αυτή τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους που ασχολούνται 
με το Πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης να παρουσιάσουν στους άλλους εταίρους τη δουλειά που έκαναν με 
τις ενότητες τους και να κάνουν μια σύντομη αξιολόγηση μεταξύ τους πριν αξιολογηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης από 
τοπικές ομάδες σε κάθε χώρα. 

Η συνάντηση έδωσε επίσης την ευκαιρία στους E-Juniors που συντονίζουν την ανάπτυξη μιας Ψηφιακής Εργαλειοθήκης 
Πόρων, να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους για αυτή την ανάπτυξη. Αυτή η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει ένα σύνολο 
πρακτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας για να προσφέρουν 
προγράμματα δημιουργικά και με ψηφιακά μέσα στις ομάδες τους. Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει και μια σειρά από 
εναλλακτικές δραστηριότητες ομαδικής εργασίας που θα ενθαρρύνουν τους νέους να δουλεύουν σε ομάδες και να 
αναπτύσσουν τις δικές τους ιδέες για δημιουργικά έργα. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμπληρώνουν το περιεχόμενο 
του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που ήδη έχουν οι εργαζόμενοι στον τομέα 
της νεολαίας και υποστηρίζοντάς τους για να προσφέρουν νέες και μοναδικές ευκαιρίες για νέους ώστε να μάθουν νέες 
δεξιότητες και ταυτόχρονα να είναι δημιουργικοί. Η κοινοπραξία των εταίρων θα συναντηθεί ξανά στη Δρέσδη της Γερμανίας 
τον Ιούνιο του 2020 για να αξιολογήσει την πρόοδο του προγράμματος. Οι εταίροι θα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και την Ψηφιακή Εργαλειοθήκη Πόρων  στα Αγγλικά και θα προγραμματίσουν τις διακρατικές 
και εθνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα δοκιμαστεί αυτό το πρόγραμμα με τους επαγγελματίες στον τομέα 
της νεολαίας.
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Πώς να συνδεθείτε με το ACTION

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.actionyouth.eu

και να ενταχθούν στο Facebook
https://www.facebook.com/Action-project
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http://www.e-juniors.fr/
https://fipl.eu/
https://www.ysbf.org/
https://www.jkpev.de/
https://www.aklub.org/en/
https://www.cardet.org/
https://actionyouth.eu/en/
https://www.facebook.com/Action-project-1037685483093383/

