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ĮSITRAUKITE
Sekite mūsų „Facebook“ puslapį,
norėdami sužinoti įdomių naujienų apie
projektą ir apie inovacijas jaunimo srityje.
https://www.facebook.com/We
GrowEU/

OFICIALI
INTERNETINĖ
SVETAINĖ

Oficialiai
pradėjus
projektą
„WeGROW“,
mūsų
elektroninio naujienlaiškio tikslas – informuoti apie
rezultatus ir projekto naujienas

https://wegrowproject.eu/
Prisijunkite prie diskusijos
naudodami grotažymę
#WeGrowEU

„Twitter“

PROJEKTO
IDENTITETAS
Projektą bendrai finansuoja
programa „Erasmus+”

Tikslai
Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių, prasčiau
besimokančių mokykloje, per anksti mokyklą metančių ir
(arba) nedirbančių ir niekur nesimokančių jaunuolių
(NEET), emocinio intelekto ugdymą darbo su jaunimu
metu. Norėdami pasiekti šį tikslą, partneriai pirmiausia
gerins jaunimo specialistų (jaunimo darbuotojų, jaunimo
mokymų vadovų, ESK savanorių mentorių) kompetencijas.
Projekto tikslai:

ES

Pagrindinis veiksmas:
Bendradarbiavimas inovacijų ir
dalijimosi gerąja patirtimi tikslais.
Veiksmas:
Strateginė partnerystė.
Sritis:
Strateginė partnerystė jaunimo srityje.
Pagrindinis tikslas:
Inovacijų kūrimas.

NAUJIENLAIŠKIS

Gerinti jaunimo darbuotojų įgūdžius ir atnaujinti jų
taikomas metodikas, siekiant efektyviau padėti mažiau
galimybių turintiems jaunuoliams, vystant jų emocinį
intelektą, tuo pačiu gerinant tarpasmeninius ir
asmeninius įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti, streso
valdymą ir bendrą požiūrį.
Pasitelkiant inovatyvius metodus padėti jauniems
žmonėms, prasčiau besimokantiems mokykloje, per
anksti metantiems mokyklą ir (arba) nedirbantiems ir
niekur nesimokantiems jaunuoliams (NEET) ugdyti
pagrindinius ir skersinius kognityvinius, ypač emocinius
ir socialinius įgūdžius. Šie įgūdžiai tampa vis
svarbesniais
siekiant
mokymosi
rezultatų
ir
įsidarbinimo.
Pateikti
jaunimo
organizacijoms
struktūrizuotą
koučingo programą, kuri sustiprins savimonę ir
asmeninių emocijų valdymą.
Padidinti darbo su jaunimu poveikį kuriant atvirą
Europos gerosios praktikos el. platformą ir gerinti
suvokimą apie emocinį intelektą Europos lygmeniu,
pateikiant inovatyvų turinį.

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių
nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.
Dotacijos sutarties numeris: 2020-3-CY02-KA205-001973

Intelektiniai produktai
Partneriai sukurs ir ištestuos tris intelektinius produktus:
IO1 – „WeGROW“ metodinis vadovas bei jaunimo darbuotojų emocinio intelekto ir socialinių
įgūdžių gerinimo priemonių rinkinys. Tai yra priemonių rinkinys, kuriame bus pateikiama
pradinė veikla, leisianti jaunimo darbuotojams geriau pažinti jaunimą ir sužinoti daugiau apie jų
individualias aplinkybes vykdant įvairias veiklas, žaidimus, asmeninius interviu ir pan.
IO2 – „WeGROW“: emocinio intelekto (EQ) ugdymo programa – išsami programa ir mokymosi
medžiaga jaunimo darbuotojams, kurią sudaro 5 inovatyvūs moduliai, taip pat suteikiamas
emocinio intelekto sertifikatas jaunimo darbuotojams.
IO3 – „WeGROW“ e-mokymosi platforma suteiks naują prieigą jauniems žmonėms, turintiems
mažiau akademinių galimybių. Šis intelektinis produktas suteiks platesnei bendruomenei
prieigą, padėsiančią gauti naujausią informaciją, dalytis gerąja patirtimi ir gilinti turimas žinias.
Tai užtikrins projekto bendradarbiavimo tęstinumą pasibaigus projektui.
Pirmasis projekto partnerių susitikimas sėkmingai įvyko 2021 m. vasario mėn., nuotoliniu būdu.
Projekto trukmė – dveji metai (2021 m. vasario mėn. – 2023 m. sausio mėn.).

Šiuo projektu norime atkreipti dėmesį į jaunimo specialistų poreikį nuolatiniam
profesiniam tobulėjimui, daugiausia dėmesio skiriant kompetencijoms, susijusioms
su emocinio intelekto (EQ) ir socialinių įgūdžių ugdymu, orientuotu į jaunus,
prasčiau mokykloje besimokančius, per anksti mokyklą metančius asmenis ir (arba)
nedirbančius ir niekur nesimokančius jaunuolius (NEET).

Partnerystė
Koordinatorius
SEAL CYPRUS / CYPRUS
Partneriai
VSI INOVACIJU BIURAS / LITHUANIA
Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione / ITALY
ADEL SLOVAKIA / SLOVAKIA
I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / SPAIN
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