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Εταιρικό σχήμα

Να προσφέρει μια νέα στρατηγική ΜΕ
ΕΥΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗ που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ
και τα νέα μέσα για να αυξήσει την
ικανότητα των ΜΚΟ και των οργανισμών
για νέους να προσεγγίσουν, να εμπλακούν
και να παρακινήσουν τους NEETs

Να προετοιμάσει έναν χώρο
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ όπου οι NEETs
μπορούν να δημιουργήσουν νέες
ευκαιρίες για τον εαυτό τους και να
συνδεθούν με τους συνομηλίκους τους,
ενισχύοντας παράλληλα την
απασχολησιμότητα και τις
επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Οι βασικές επιδιώξεις του DIG IN είναι:
Στόχος του έργου
Το έργο μας πραγματεύεται την προσωπική ανάπτυξη
των ΝΕΕΤs (Νέοι Εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Απασχόλησης), εστιάζοντας κυρίως στην οικοδόμηση
των κινήτρων τους για συμμετοχή στην κοινωνία και
συμβολή στην αγορά εργασίας, αύξηση της
εμπιστοσύνης τους ως πολίτες, ενισχύοντας
παράλληλα τις δεξιότητες απασχολησιμότητας τους
χρησιμοποιώντας την επιχειρηματικότητα ως
κινητήριο δύναμη και χρησιμοποιώντας νέες
στρατηγικές που βασίζονται στις ΤΠΕ για να έρθουν σε
επαφή με εκπαιδευτικούς και κοινωνία.

Επιδιώξεις

DIG IN NEWSLETTER
Σεπτέμβριος



Ερωτηµατολόγια προαξιολόγησης
Τοπικές δραστηριότητες
Ομάδες εστίασης με τους εκπαιδευτικούς
Ερωτηµατολόγια τελικής αξιολόγησης

Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής είναι να
διασφαλιστεί ότι ο οδηγός IO2 και το
περιεχόμενο και τα εργαλεία του είναι
συγκεκριμένα αποτελεσματικά στην
ικανοποίηση των απαιτήσεων μάθησης και
καθοδήγησης των ομάδων-στόχων,
εξασφαλίζοντας την υιοθέτησή του από
άλλους ενδιαφερόμενους μαθητές στις
χώρες-εταίρους και πέραν αυτών.
Η πιλοτική εφαρµογή αποτελείται από 4
φάσεις:

Πιλοτική δοκιμή

DIG IN programme guide

Digital Toolbox

Το έγγραφο περιέχει την πιο πρόσφατη
έρευνα σχετικά με τη θέση των νέων όσον
αφορά το ποσοστό απασχόλησης σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ενότητα 1- Υλικό ανάγνωσης και εργαλεία  

Ενότητα 2- Κατάλογος εργαλείων  

Ενότητα 3- Εργαστήρια STEM  

 Ενότητα 4- Βέλτιστες πρακτικές &
περισσότερα 

Παραδοτέα
Digital mentoring for digital natives /
digital manual

Αυτός ο ηλεκτρονικός οδηγός περιέχει πληροφορίες
που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα
της νεολαίας και οι εκπαιδευτικοί για να υποστηρίξουν
την ψηφιακούς γενιά με τη χρήση καινοτόμων
ψηφιακών λύσεων για τη νεολαία, με ιδιαίτερη
αναφορά στην καθοδήγηση και την εμπλοκή με τη
χρήση ΤΠΕ και νέων μέσων.
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https://www.digin-project.eu/_files/ugd/d5df47_29ba90116f6349fb962b82c5dbb09974.pdf
https://www.digin-project.eu/_files/ugd/d5df47_ec5b26ef80044571a56154c6efdd7fe7.pdf

