
 

Το πρόγραμμα ACTION με μια ματιά 
Καλώς ορίσατε στο τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του 
προγράμματος ACTION! 

Το πρόγραμμα ACTION είναι ένα διετές έργο που 
ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Αύγουστο! Σε αυτό το 
στάδιο του έργου, ολοκληρώνουμε τους 
μαθησιακούς πόρους και ευελπιστούμε σύντομα να 
είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με την 
εκπαίδευση και κατάρτιση των λειτουργών νεολαίας 
σε όλη την Ευρώπη! 

Λόγω της πανδημίας, το πρόγραμμα μας έχει 
παραταθεί έως τον Αύγουστο του 2021, δίνοντάς 
μας την ευκαιρία να παρέχουμε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ACTION κατά τους καλοκαιρινούς μήνες! 

 Μια Παύση στο πρόγραμμα ACTION! 

Σε αυτό το στάδιο, θα έπρεπε να είχαμε 
παρακολουθήσει μια διακρατική εκπαιδευτική 
εκδήλωση στην Τσεχία για να εκπαιδεύσουμε 
επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας από την Κύπρο, 
την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την 
Ιρλανδία για τον τρόπο δημιουργίας ψηφιακών έργων 
με τοπικά συνεργεία ταινιών νέων εκπαιδευομένων. 
Ωστόσο, η πανδημία είχε άλλα σχέδια, και έτσι πολλές 
από τις δράσεις μας έπρεπε να προσαρμοστούν! 
Οι εταίροι του έργου έπρεπε να σταματήσουν τα 
εκπαιδευτικά τους πλάνα έως ότου είναι ασφαλές να 
ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να παρέχουν εκπαίδευση 
στους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας διά 
ζώσης. 
Σε αυτό το στάδιο, αξιοποιούμε το χρόνο μας για την 
προετοιμασία των εθνικών εκπαιδεύσεων σε τοπικό 
επίπεδο. Επιπλέον, δουλεύουμε στη μετάφραση του 
εκπαιδευτικού πακέτου ACTION για επαγγελματίες 
στον τομέα της νεολαίας ενώ όλο το εκπαιδευτικό υλικό 
προστίθεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης. 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το υλικό, 
εγγραφείτε στο σύνδεσμο: 
https://actionyouth.eu/elearning/login/index.php 
 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εταίροι του 
προγράμματος ACTION, πραγματοποίησαν διαδικτυακές 
συνεντεύξεις με επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, 
διευθυντικά στελέχη και συμβούλους χάραξης πολιτικής, 
για να συμβάλουν στην ανάπτυξη του εγγράφου πολιτικής 
του προγράμματος ACTION. Οι εταίροι ετοίμασαν εθνικές 
εκθέσεις για να συλλέξουν και να παρουσιάσουν τα σχόλιά 
τους όπως αποκτήθηκαν μέσα από τις διαβουλεύσεις τους 
με τοπικά κέντρα νεολαίας που έχουν υποστηρίξει το 
πρόγραμμα ACTION από την αρχή. 
Αυτό το έγγραφο πολιτικής στοχεύει στην παρουσίαση 
ενός συνόλου συστάσεων πολιτικής, οι οποίες 
προκύπτουν μέσα από τις εμπειρίες και τις προοπτικές των 
ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της νεολαίας, στις 
χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης.  
Επιπλέον, μέσα από το έγγραφο αυτό θα παρουσιαστεί η 
προσέγγιση του προγράμματος ACTION για την 
δημιουργία ψηφιακών δεξιοτήτων στους 
περιθωριοποιημένους νέους στις κοινότητές τους. Στο 
έγγραφο επίσης θα περιέχεται ένα σύνολο συστάσεων που 
θα αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες των τοπικών εταίρων σε 
κάθε χώρα που συμμετέχει στην υλοποίηση του 
προγράμματος ACTION, και θα υποστηρίζει την υιοθέτηση 
της προσέγγισης ACTION από άλλους παρόχους 
εκπαίδευσης νέων. 
Μέσω αυτού του εγγράφου, στόχος μας είναι να 
επιτύχουμε αντίκτυπο σε συστημικό επίπεδο, σε κάθε 
χώρα εταίρο. 
 
Για να παρακολουθήσετε την πρόοδό μας στην επίτευξη 
αυτού του φιλόδοξου στόχου, βρείτε μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/actionyoutheu 

ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: 
https://actionyouth.eu/en/ 
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Οι επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας 
αποκτούν φωνή! 


