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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η πρώτη φάση του DIGIN είναι αφιερωμένη στον εφοδιασμό των εκπαιδευτών με πιο
εξελιγμένες δεξιότητες και εργαλεία ΤΠΕ, δίνοντάς τους την δυνατότητα να καθορίσουν
τον καλύτερο συνδυασμό on/off-line, ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων και
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να ορίζουν το δικό τους χρόνο και το πρόγραμμά
τους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια μεμονωμένη μέθοδος που να λειτουργεί καλύτερα
για να προσεγγίσετε, να εμπλακείτε και να παρακινήσετε νέους NEETs, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται διαφορετικά κανάλια ανάλογα με τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,
χρησιμοποιώντας επίσης διαφορετικούς τύπους μέσων, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών μέσων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου DIGIN!

IO1 - Το Ψηφιακό Εγχειρίδιο για την "Ψηφιακή Γενιά" έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και
η τελική έκδοση θα είναι σύντομα διαθέσιμη.
Ταυτόχρονα, οι εταίροι οργανισμοί άρχισαν να σχεδιάζουν, μέσω συναντήσεων -
δυστυχώς ακόμα διαδικτυακά - την υλοποίηση του IO2 - DIG IN Οδηγός
Προγράμματος και  του IO3 - Ψηφιακή Εργαλειοθήκη.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο και ελπίζουμε να συναντηθούμε σύντομα!
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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.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

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.

Ο σκοπός του έργου είναι διπλός:


