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H άποψη σου για τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και
στη δημοκρατία είναι απαραίτητη
Please, tell us your opinion for the participation of the young
people in society and democracy
Ποιες θεωρείς ενδεδειγμένες μεθόδους για υποκίνηση των νέων σε
πολιτική συμμετοχή;
1. Ενημερωτικές εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο □
2. Κανάλια συμμετοχικής δημοκρατίας όπως η Πρωτοβουλία πολιτών □
3. Καινοτόμα κανάλια συμμετοχής μέσω διαδικτύου , όπως μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης □
4. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών □

- Which methods do you consider appropriate for the
involvement of young people in political participation?
1. National, regional and local awareness-raising campaigns □
2. Various channels of representative democracy / civic participation,
such as European Citizens Initiative □
3. Innovative channels of e-participation, such as Social media □
4. Information and communication technologies □

Ποιες θεωρείς ενδεδειγμένες μεθόδους για υποκίνηση των νέων σε
συμμετοχή στην κοινωνία και στα κοινά γενικά;
1. Ενημερωτικές εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο □
2. Κανάλια συμμετοχικής δημοκρατίας όπως η Πρωτοβουλία πολιτών □
3. Καινοτόμα κανάλια συμμετοχής μέσω διαδικτύου , όπως μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης □
4. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών □

- Which methods do you consider appropriate for incitement
of young people in society and politics generally?
1. National, regional and local awareness-raising campaigns □
2. Various channels of representative democracy / civic participation,
such as European Citizens Initiative □
3. Innovative channels of e-participation, such as Social media □
4. Information and communication technologies □

Για τη ψήφο σας στο Instagram, χρησιμοποιείστε τα κάτωθι
hashtag For voting through Instagram please use:
#awareness-raising campaigns
#participatoryDemocracy
#e-participation
#bestuseofTechnologies
#youngpeople_activeactioninsociety
#professionalismofyoungsters
#MyprojectACE_ACTIVECITIZENinEUROPE
#Active_European_citizens_building
#erasmus+
#myerasmus
Έχεις συμπράξει σε διαδικασίες διαδραστικής
ευρωπαίων πολιτών και οργάνων της ΕΕ; □

επικοινωνίας

μεταξύ

- Have you participated in processes of interactive
communication between European citizens and EU bodies? □
Ποιες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και θεσμικές
αλλαγές θα επιφέρει η αύξηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατία
στο εσωτερικό της ΕΕ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What social, economic, cultural, political and institutional
changes will be brought due to the maximization of youth
participation in democracy within the EU?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπάρχει η άποψη ότι η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία τους παρέχει
και νέες δεξιότητες ή βελτιώνει ήδη υπάρχουσες ικανότητες και προσόντα
που διευκολύνουν την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας, συμφωνείς ή
διαφωνείς; Ανάπτυξε τη θέση σου
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– It is believed that the participation of young people in
society gives them new skills or improves their existing
qualifications that facilitate their access to the labor market,
do you agree or disagree? Develop your position
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

