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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EMPOWERINGYOU”! — ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Από την έναρξη του έργου τον Μάρτιο του 2017, οι εταίροι έχουν καταφέρει 
να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Οκτώβριος 2017 Διακρατική Έκθεση 

Η Διακρατική Έκθεση συγκέντρωσε τα ευρήματα που 

προέκυψαν από 6 εθνικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τους 

οργανισμούς-εταίρους σε Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, 

Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της έκθεσης ήταν να 

παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της 

διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου, η οποία θα είναι ανοικτή, 

φιλική προς τον χρήστη και προσαρμόσιμη στις ανάγκες του. 

Όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν βιβλιογραφική ανασκόπηση 

προηγούμενων ερευνών λαμβάνοντας υπόψη τόσο ακαδημαϊκά 

πρότυπα όσο και συμβατικές μεθόδους με απώτατο σκοπό 

την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των νέων μέσω της 

χρήσης πλατφορμών σε μη τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Στη συνέχεια, προσδιόρισαν τους  ωφελούμενους του έργου και 

χρησιμοποίησαν ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) 

και διαδικτυακές έρευνες για να διερευνήσουν: (α) τις ανάγκες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των ομάδων-στόχου και των 

ωφελούμενων και (β) τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

της ομάδας-στόχου που θα επηρεάσουν τη χρήση και τα 

χαρακτηριστικά της πλατφόρμας.  

Για να κατεβάσετε τη Διακρατική Έκθεση, κάντε κλικ εδώ.

Απρίλιος 2018 Οριστικοποίηση των 6 Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

Το εταιρικό σχήμα ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και τον 

εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των 6 Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

που θα συμπεριληφθούν στη διαδικτυακή, εκπαιδευτική 

πλατφόρμα παιχνιδιού.  Η εν λόγω πλατφόρμα σχεδιάστηκε 

με σκοπό να εκπαιδεύσει και να εφοδιάσει τους νέους πολίτες 

της ΕΕ με δεξιότητες, όπως η ενεργός κοινωνικοοικονομική 

συμμετοχή, οι δημοκρατικές αξίες, η διεκδίκηση ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων, οι αρχές διακυβέρνησης κά. μέσω ενός 

διασκεδαστικού εργαλείου μάθησης. Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες 

θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα με τρόπο ελκυστικό και 

φιλικό προς τον χρήστη. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθούν 

χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων σε συνδυασμό με έξυπνους 

και σύντομους διαλόγους που θα ενθαρρύνουν τους μη 

προνομιούχους νέους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

κατάρτισης. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας θα 

συμπληρωθεί με τη βοήθεια των πολυμέσων (π.χ. βίντεο και 

ήχο), όπως επίσης, με διάφορα κουίζ που θα είναι διαθέσιμα για 

όλους τους χρήστες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι χαρακτήρες 

του παιχνιδιού είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία της σύγχρονης κοινωνίας.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Οι εταίροι του έργου αυτό το διάστημα βρίσκονται στο στάδιο της μετάφρασης και της διαδικτυακής προσαρμογής των 

ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα EmpoweringYou. 

Ο Κύπριος εταίρος του έργου, CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία), την 

περίοδο αυτή ασχολείται με την τεχνική ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά του EmpoweringYou. 

Μείνετε συντονισμένοι και λάβετε όλα τα τελευταία νέα για την επικείμενη κυκλοφορία τους το καλοκαίρι του 2018!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ!

Όπως όλα τα νέα προϊόντα υποβάλλονται σε έλεγχο πριν κυκλοφορήσουν, το 
ίδιο ισχύει και για την πλατφόρμα του έργου EmpoweringYou.

Αν:

Είσαι νέος/-α ηλικίας 13-30 ετών Ή εργάζεσαι με/για νέους(επαγγελματίας υποστήριξης / Τοπικά Συμβούλια Νέων, Δήμοι, Εθνικές Οργανώσεις 
Νέων, Υπουργεία αρμόδια για Πολιτικές για τη Νεολαία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Forum Νέων, Κέντρα Κατάρτισης, 

Πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια Νέων, κτλ.),

Έχεις γνώσεις ή/και ιδέες για τη μορφή που πρέπει να έχει μία διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης,

Ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους πρώτους χρήστες της διαδικτυακής μας πλατφόρμας,

Τότε, επικοινώνησε μαζί μας! Η άποψή σου είναι πολύτιμη για εμάς, καθώς θα μας βοηθήσει να 
βελτιώσουμε περαιτέρω την πλατφόρμα EmpoweringYou.

Το νέο μας τεύχος περιλαμβάνει μερικές ενδιαφέρουσες ειδήσεις σχετικά με το έργο “EmpoweringYou”*!
*Ενδυνάμωση νεαρών Ευρωπαίων πολιτών μέσω μίας ψηφιακής, διαδραστικής πλατφόρμας παιχνιδιού με στόχο την ενεργό κοινωνική και πολιτική τους συμμετοχή

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.
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