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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την επίσημη έναρξη του έργου WeGROW, το ηλεκτρονικό
μας ενημερωτικό δελτίο στοχεύει να σας ενημερώνει για τις
εξελίξεις και τα νέα του έργου.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας
στο Facebook για νέα σχετικά
με το έργο και την Καινοτομία
στο πεδίο της Νεολαίας.

https://www.facebook.com

/WeGrowEU/

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus+

 

Κύρια Δράση: 

Συνεργασία για καινοτομία και
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

 

Δράση: 

Στρατηγικές Συμπράξεις. 

Πεδίο: 

Στρατηγικές Συνεργασίες για
την Νεολαία.

 

Κύριος σκοπός: 

Ανάπτυξη της Καινοτομίας.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

https://wegrowproject.eu/

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
στο Twitter 

#WeGrowEU

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός Συμφωνίας: 2020-3-CY02-KA205-001973

Στόχοι

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον τομέα της
νεολαίας και των μεθοδολογιών τους, ώστε να υποστηρίζουν
καλύτερα τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες για να βελτιώσουν τη
Συναισθηματική τους Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των
διαπροσωπικών και ενδο-προσωπικών δεξιοτήτων, της
προσαρμοστικότητας, της διαχείρισης του άγχους και της γενικής
στάσης.
Παροχή βοήθειας προς τους νέους με χαμηλή σχολική απόδοση,
άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή / και τους NEET
να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας
καινοτόμες προσεγγίσεις. Αυτές οι δεξιότητες γίνονται ολοένα και
πιο σημαντικές για τις επιδόσεις και την απασχολησιμότητα στην
εκπαίδευση.
Δημιουργία ενός δομημένου προγράμματος για τους οργανισμούς
νεολαίας, που θα παρέχει καθοδήγηση για βελτίωση της
αυτογνωσίας και την αυτοδιαχείριση των προσωπικών
συναισθημάτων.
Αύξηση του αντίκτυπου της εργασίας στον τομέα της νεολαίας,
μέσω της δημιουργίας μιας ανοιχτής Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για καλές πρακτικές, καθώς και την ευαισθητοποίηση
για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μέσω της δημιουργίας καινοτόμου περιεχομένου.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης των νέων με χαμηλή σχολική
απόδοση, που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ή / και ατόμων που
δεν βρίσκονται σε εργασία, εκπαίδευση η κατάρτιση (ΝΕΕΤ), μέσω της
εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, οι εταίροι θα εργαστούν πρώτα για την ανάπτυξη
ικανοτήτων επαγγελματιών της νεολαίας (εργαζόμενοι για νέους,
εκπαιδευτές νεολαίας, μέντορες εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης).

Οι στόχοι του έργου είναι:
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Με το έργο WeGROW, θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των επαγγελματιών στον
τομέα της νεολαίας για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, με έμφαση στις ικανότητες
ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) και των κοινωνικών δεξιοτήτων των
νέων με χαμηλή σχολική απόδοση, που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο και / ή και
ατόμων που δεν βρίσκονται σε εργασία, εκπαίδευση η κατάρτιση (ΝΕΕΤ).

Κοινοπραξία
Συντονιστής
SEAL CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ

Εταίροι
VSI INOVACIJU BIURAS / Λιθουανία

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione / Ιταλία

ADEL SLOVAKIA / Σλοβακία

I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / Ισπανία

Πνευματικά Παράγωγα

IO1- WeGROW Μεθοδολογικός  οδηγός  και  εργαλειοθήκη  Συναισθηματικής  Νοημοσύνης  και
Κοινωνικές  Δεξιότητες   για  επαγγελματίες  στον  τομέα  της  νεολαίας :  Πρόκειται  για  μια  εργαλειοθήκη
που  θα  περιέχει  τις  αρχικές  δραστηριότητες  που  θα  επιτρέψουν  στους  επαγγελματίες  στον  τομέα
της  νεολαίας  να  γνωρίσουν  καλύτερα  τους  νέους  και  να  μάθουν  για  τις  ατομικές  τους  συνθήκες
μέσω  διαφορετικών  δραστηριοτήτων ,  παιχνιδιών ,  προσωπικών  συνεντεύξεων  κ .λπ.

IO2- WeGROW Πρόγραμμα  σπουδών  Συναισθηματικής  Νοημοσύνης :  Λεπτομερές  πρόγραμμα  και
εκπαιδευτικό  υλικό  για  εργαζόμενους  στον  τομέα  της  νεολαίας  με  5 καινοτόμες  εκπαιδευτικές
ενότητες ,  καθώς  και  πιστοποίηση  συναισθηματικής  νοημοσύνης  για  τους  επαγγελματίες  στον  τομέα
της  νεολαίας .

IO3- WeGROW πλατφόρμα  ηλεκτρονικής  μάθησης :  Θα  υποστηρίξει  νέες  προσεγγίσεις  για  να
βοηθήσει  τους  νέους  με  λιγότερες  εκπαιδευτικές  ευκαιρίες .  Η  πλατφόρμα  θα  προσφέρει  πρόσβαση
στην  ευρύτερη  κοινότητα  για  παρακολούθηση  των  ενημερώσεων ,  κοινή  χρήση  βέλτιστων  πρακτικών
και  ανάπτυξη  γνώσης .  Αυτό  θα  εξασφαλίσει  τον  αντίκτυπο  του  έργου  μετά  τη  λήξη  του .

Οι  εταίροι  θα  αναπτύξουν  και  θα  εξετάσουν  τρία  πνευματικά  παράγωγα :

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά τον Φεβρουάριο του 2021.

Η  διάρκεια  του  έργου  είναι  δύο  έτη  (Φεβρουάριος  2021 - Ιανουάριος  2023).

https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
https://iboxcreate.es/en/

