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ΞΕΚΙΝΑ ΜΟΝΟΣ/Η ΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ / ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ
ONLINE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ηλεκτρονική συμμετοχή σημαίνει διαδικασίες που βασίζονται στο
διαδίκτυο και επιτρέπουν στον πληθυσμό να συμμετέχει σε πολιτικές
διαδικασίες. Εκτός από τις νομικά καθορισμένες μορφές συμμετοχής, η
επικοινωνία μεταξύ πολιτών και πολιτικών, καθώς και η διάδραση
μεταξύ των πολιτών αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες συμμετοχής. Οι
πρωτοβουλίες, οι δράσεις, οι διαδικτυακές αναφορές και η ανταλλαγή
απόψεων στα κοινωνικά δίκτυα είναι εργαλεία για ενεργή και παθητική
συμμετοχή σε πολιτικά γεγονότα.

Αυτή η άσκηση ασχολείται με το θέμα της ηλεκτρονικής συμμετοχής/
διαδικτυακών
πρωτοβουλιών/διαδικτυακών
πλατφορμών/
διαδικτυακών αναφορών.
TIP: Χρησιμοποίησε ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία ενός
νοητικού χάρτη.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τα παρακάτω έχουν σκοπό να σας εξοικειώσουν με την πλατφόρμα
www.change.org και τον ιστότοπο www.ecit-foundation.eu. Στη διεύθυνση
www.change.org, οι πολίτες μπορούν να ξεκινήσουν διαδικτυακές
πρωτοβουλίες. Στη διεύθυνση www.ecit-foundation.eu, οι πολίτες μπορούν
να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που έχει ξεκινήσει το Ίδρυμα ECIT. Τώρα
έχετε το καθήκον να ερευνήσετε τις ερωτήσεις που παρατίθενται παρακάτω
και να δημιουργήσετε μια λίστα πληροφοριών σε μορφή νοητικού χάρτη.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψει ων συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."
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ΞΕΚΙΝΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στους πολίτες για να ξεκινήσουν μια
αναφορά, μια εκστρατεία ή μια πρωτοβουλία για τοπικά, εθνικά και
παγκόσμια προβλήματα; (Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε
στη διεύθυνση www.change.org)
www.change.org:
Τι σημαίνει το Change.org;
Πόσα άτομα χρησιμοποιούν αυτήν την πλατφόρμα
Ποιες καμπάνιες έχουν ξεκινήσει μέσω του change.org;
Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια αναφορά;
Για ποια θέματα μπορώ να ξεκινήσω μια αναφορά;
Γράψτε έναν σύντομο οδηγό: Σημαντικά στοιχεία μιας καλής καμπάνιας
(πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
https://changeverein.org/kampagnentraining/)

ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ONLINE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ποιες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες για τους πολίτες να υποστηρίξουν ενεργά
την ευρωπαϊκή ταυτότητα του πολίτη; (Πληροφορίες σχετικά με αυτό
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://ecit-foundation.eu)
www.ecit-foundation.eu:
Τι πρεσβεύει το Ίδρυμα ECIT;

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψει ων συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."
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ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ONLINE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ποιες πρωτοβουλίες έχει ήδη υποστηρίξει το Ίδρυμα ECIT;
Μεταβείτε
στη
διεύθυνση
https://ecit-foundation.eu/voters-withoutborders και μάθετε πόσοι άνθρωποι στη χώρα σας έχουν ήδη υποστηρίξει
αυτήν την πρωτοβουλία.
Μεταβείτε στη διεύθυνση https://europa.eu/citizens-initiative/selectlanguage?destination=/home για να μάθετε ποιες πρωτοβουλίες
εκτελούνται αυτήν τη στιγμή. Περιγράψτε τρεις πρωτοβουλίες και μάθετε
πώς μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψει ων συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

