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Αρτές Διαδικτσακής Πληρουόρησης για Νέοσς
Εγθξίζεθε από ηελ 20ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ERYICA
Ρόηεξληακ, Οιιαλδία, 05.12.2009
Σν δηαδίθηπν είλαη ηζρπξή πεγή πιεξνθόξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ λέσλ. Η παξνρή
πνιπδηάζηαηεο πιεξνθόξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο λένπο κέζσ ίληεξλεη
θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο ζ’ απηό απνηεινύλ λέεο εξγαζίεο πνπ είλαη
ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο ππάξρνπζαο εξγαζίαο πιεξνθόξεζεο λέσλ.
Επηπξόζζεηα ηνπ ξόινπ ηεο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο σο βνεζνύ απηώλ ζηελ
εύξεζε ζσζηήο πιεξνθόξεζεο θαη ιήςεο ζσζηώλ απνθάζεσλ,
ε
δηαδηθηπαθή πιεξνθόξεζε ηνπο βνεζά λ’ απμήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ
δηαδηθηύνπ θαη λα κεηώζνπλ ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο ηνπ.
Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε γηα Νένπο απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο
εξγαζίαο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε γηα Νένπο θαη ζα πξέπεη έηζη λα δηέπεηαη από
όινπο ηνπο θαλόλεο πνπ ζρεκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Επξσπατθή Υάξηα
Πιεξνθόξεζεο ησλ Νέσλ. Καζώο ε Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε ησλ Νέσλ
έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελόο
επηπιένλ παθέηνπ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ Δηαδηθηπαθώλ
Πιεξνθνξηώλ γηα Νένπο θαη λα εγγπεζεί ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο, ε
ERYICA, ε Επξσπατθή Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Νέσλ,
πηνζέηεζε ηηο παξαθάησ αξρέο:
1. Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε γηα Νένπο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο,
ελεκεξσκέλε θαη εμαθξηβσκέλε. Θα πξέπεη λα αλαθέξεη μεθάζαξα ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο ή ελεκέξσζήο ηεο.
2. Τν πεξηερόκελν ηεο πιεξνθόξεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο
ησλ λέσλ. Απηέο πξέπεη λ’ εληνπίδνληαη θαη λ’ αμηνινγνύληαη ζπλερώο.
3. Τν πεξηερόκελν ζα πξέπεη λα είλαη ζπιινγή αληίζηνηρσλ δσξεάλ
πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ πεξηιεπηηθή ζύλνςε δηαθόξσλ πεγώλ πνπ
ππάξρνπλ.
4. Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε γηα Νένπο ζα πξέπεη λα ηνπο είλαη
θαηαλνεηή αιιά θαη ειθπζηηθή.

European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)
Place de la Gare, 26 L-1616 Luxembourg
Tel: +352 24873992 – Fax: +352 26293215
http://www.eryica.org – Skype! Eryica

5. Οη ππεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο ζα πξέπεη λα είλαη
εύρξεζηεο γηα όινπο, ζπλππνινγίδνληαο ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο
νκάδεο κε εηδηθέο αλάγθεο.
6. Σηελ πεξίπησζε εξσηήζεσλ από λένπο κέζσ δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη λα
είλαη επθξηλέο ην ρξνληθό όξην ιήςεο ηεο απάληεζήο. Η απάληεζε ζα
πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα είλαη δηαθξηηόο
ν πξνκεζεπηήο ηεο πιεξνθόξεζεο.
7. Όηαλ λένη παίξλνπλ κέξνο ζηελ παξαγσγή πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ, ε
αθξίβεηα ηνπ ηειηθνύ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ
αξκνδηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ πιεξνθόξεζεο λέσλ.
8. Η ελζάξξπλζε ησλ λέσλ ζηελ παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο (feedback) ζα
πξέπεη λα απνηειεί ηκήκα ηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο ησλ Υπεξεζηώλ ηεο
Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο. Η αλαηξνθνδόηεζε ζα πξέπεη λα
είλαη εύθνιε ζηελ θαηαρώξεζε. Θα πξέπεη ηόηε λα αμηνινγεζεί θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη λένη ζα
πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ είρε ζηηο ππεξεζίεο ην
πεξηερόκελν πνπ παξήγαγαλ.
9. Ο ζπληάθηεο θαη ν ζθνπόο ηεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο
ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλείο θαη μεθάζαξνη. Εάλ γίλεηαη ρξήζε
δεκνζηνγξαθηθνύ πιηθνύ από ηξίηνπο, ε πεγή ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο.
10. Η ηαπηόηεηα θαη ηα θίλεηξα ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο Υπεξεζίαο
Πιεξνθόξεζεο ησλ Νέσλ, θαζώο επίζεο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη ζηνπο ρξήζηεο. Τν
ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πεγέο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο.
11. Οη Υπεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο ζα πξέπεη λα
παξέρνπλ κεζόδνπο θαη θαζνδήγεζε πνπ βνεζνύλ ηνπο λένπο λ’
απμήζνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο γλώζεηο θαη ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο
επάξθεηα.
12. Οη Δηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο ζα πξέπεη λα
ελεκεξώλνπλ θαη λα θαζνδεγνύλ ηνπο λένπο γηα ηνπο ζσζηνύο θαη
ππεύζπλνπο ηξόπνπο δξάζεο ζηα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα.
13. Οη Υπεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο γηα Νένπο ζα πξέπεη λα
είλαη αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα απηνύο.

European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)
Place de la Gare, 26 L-1616 Luxembourg
Tel: +352 24873992 – Fax: +352 26293215
http://www.eryica.org – Skype! Eryica

14. Η Δηαδηθηπαθή Πιεξνθόξεζε γηα Νένπο ζέβεηαη θαη πξνζηαηεύεη «ην
θαη’ ηδίαλ» (ηελ ηδησηηθόηεηα) ησλ ρξεζηώλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ή λα ζβήζνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πξνζσπηθά ηνπο
ζηνηρεία.
15. Οη Υπεξεζίεο Δηαδηθηπαθήο Πιεξνθόξεζεο Νένπο ζέβνληαη ηα
ζπγγξαθηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη έρνπλ επίγλσζε γηα ηα δηθά ηνπο.
16. Οη εξγαδόκελνη ζηελ Πιεξνθόξεζε γηα Νένπο ζα πξέπεη λα έρνπλ
επαξθείο γλώζεηο ζηε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ αιιά θαη
επαξθείο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθόξεζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ
επίγλσζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο θαζώο θαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηηο λέεο
δηαδηθηπαθέο πξαθηηθέο κεηαμύ ησλ λέσλ.

