
Ο σημερινός ψηφιακός κόσμος απαιτεί μια διαρθρωτική προσέγγιση για να παρέχει στους νέους τις
απαιτούμενες ικανότητες ώστε να γίνουν υγιείς και υπεύθυνοι πολίτες στο διαδικτυακό περιβάλλον.

H Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Ρουμανίας μας εμπιστεύθηκε με την διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού
υλικού για την ανάπτυξη των πολιτικών ικανοτήτων των νέων, προστατεύοντας παράλληλα την
ηλεκτρονική τους ασφάλεια. 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση των ικανοτήτων των νέων σε 10 ψηφιακούς τομείς, που απαιτούνται για τις
διαδικτυακές τους δραστηριότητες

Δεξιότητες ψηφιακής πολιτειότητας
Δεξ ιότητες  γ ια  το  μέλλον

ΕΙΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΙ  ΨΗΦΙΑΚΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ

Δεξιότητες  ψηφιακής
πολιτειότητας  

Διαφορετικοί  τρόποι  μάθησης
για  νέους
Εγχειρίδιο  εκπαιδευτή  DIGCIT

Προσεχώς :  Ολοκληρωμένα
διαδικτυακά  μαθήματα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤ ΙΟ

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  E R A S M U S +  ΜΑΣ  ΕΦΕΡΕ  ΚΟΝΤΑ

ΤΙ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

https://trainingclub.eu/digcit


Οι δεξιότητες ψηφιακής πολιτειότητας είναι
συμπεριλαμβάνονται στις πιο πολύτιμες δεξιότητες για μια
ψυχικά υγιή κοινωνία. Ωστόσο, η διδασκαλία μέσω διαδικτυακών
μαθημάτων για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι
πραγματικά δύσκολη.

Η ομάδα μας συγκέντρωσε βέλτιστες πρακτικές και ανέπτυξε το
εγχειρίδιο DIGCIT το οποίο επικεντρώνεται στις διαδικτυακές
μεθόδους εκπαίδευσης που ενισχύουν την εμπλοκή των
συμμετεχόντων και οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Όσοι κατέχουν την τέχνη της ανάπτυξης μαθησιακών
περιβαλλόντων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι σε θέση να
κάνουν το μαθησιακό ταξίδι αξέχαστο.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το εγχειρίδιο DIGCIT.

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή DIGCIT

Σχεδιάστε  ολοκληρωμένα  διαδικτυακά
μαθήματα

Επειδή  εκτιμούμε  τις  ιδέες
και  τις  απόψεις  των  νέων  για
μία  ποιοτική  εκπαίδευση ,

σας  προσκαλούμε  να
συμμετέχετε  στην  ομάδα
μας .

Περισσότεροι  από  150 νέοι
συμμετείχαν  και  μας
βοήθησαν  να
πραγματοποιήσουμε  τις
παρακάτω  αναλύσεις  σχετικά
με  τους  τρόπους  μάθησης
των  νέων .

Η  υποστήρ ι ξη  της  Ευρωπα ϊκής  Επ ι τροπής  γ ια  την  παραγωγή  αυτής  της  έκδοσης  δεν  συν ιστά  έγκρ ιση  του  περ ι εχομένου  το  οπο ίο
αντ ι κατοπτρ ί ζ ε ι  μόνο  τ ι ς  απόψε ι ς  των  συγγραφέων  κα ι  η  Επ ι τροπή  δεν  μπορε ί  να  θεωρηθε ί  υπεύθυνη  γ ια  οπο ιαδήποτε  χρήση  των

πληροφορ ιών  που  περ ι έχοντα ι  σε  αυτήν .  Αυτό  το  έγγραφο  έχ ε ι  λάβε ι  χρηματοδότηση  από  την  Ευρωπα ϊκή  Επ ι τροπή  βάσε ι  της  συμφων ίας
επ ιχορήγησης  2 0 1 9 - 3 - R O 0 1 - K A 2 0 5 - 0 7 8 0 5 3 ,  E R A S M U S  +  γ ια  το  έργο  «Στρατηγ ι κή  σύμπραξη  γ ια  την  ανάπτυξη  ανο ιχ τών  εκπα ιδευτ ι κών  πόρων  γ ια

τη  δ ιδασκαλ ία  της  ψηφιακής  πολ ι τ ε ιό τητας»

Σχετικά  με  τον  τρόπο
αξιολόγησης ,  οι  νέοι
εκτιμούν  εξίσου  τις
ασκήσεις ,  τα  προβλήματα
από  την  πραγματική  ζωή ,

τις  μελέτες  περίπτωσης ,

τις  συζητήσεις  με
συνομηλίκους ,  καθώς  και
τις  αλληλεπιδράσεις  με
εκπαιδευτές .

Διαφορετικοί
τρόποι μάθησης
για νέους

Ενδ ιαφέρον  γ ια  το
μάθημα

Προτ ιμώμενη
Αξ ιολόγηση
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