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NEWSLETTER
Po oficiálnom spustení projektu WeGROW sa náš e-

newsletter zameriava na to, aby ste zostali informovaní o

vývojoch a novinkách o projekte.

SPOJENIE SA

Sledujte našu facebookovú

stránku, kde nájdete zaujímavé

novinky o projekte a o Inovácii

v oblasti Mládeže..

https://www.facebook.com

/WeGrowEU/

IDENTITA PROJEKTU

Projekt je spolufinancovaný z

EÚ programu Erasmus +

Kľúčová akcia:

Spolupráca v oblasti inovácie a

výmena osvedčených postupov.

Akcia:

Strategické Partnerstvá.

Oblasť: 

Strategické Partnerstvá pre

Mládež.

Hlavný cieľ:

Rozvoj inovácie.

OFICIÁLNA STRÁNKA

https://wegrowproject.eu/

Zapojte sa do diskusie na

Twitteri

#WeGrowEU

Za obsah tejto publikácie zodpovedá výlučne vydavateľ a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek
použitie týchto informácií.

Číslo dohody: 2020-3-CY02-KA205-001973

Ciele

Zvýšiť zručnosti pracovníkov s mládežou a aktualizovať

ich metodiky tak, aby lepšie podporovali mladých ľudí

s obmedzenými príležitosťami zlepšovať svoju emočnú

inteligenciu vrátane interpersonálnych a

intrapersonálnych schopností, adaptability, zvládania

stresu a všeobecného prístupu.

·Pomôcť mladým ľuďom s nízkym školským

prospechom, predčasným ukončením školskej

dochádzky a / alebo NEET s rozvojom základných a

kognitívnych, a najmä emocionálnych a sociálnych

schopností, pomocou inovatívnych prístupov. Tieto

zručnosti sú čoraz dôležitejšie pre výkonnosť

vzdelávania a zamestnateľnosť.

·Poskytnúť mládežníckym organizáciám štruktúrovaný

trénerský program, ktorý zvyšuje sebauvedomenie a

vlastnú správu osobných emócií.

Zvýšiť vplyv práce s mládežou vytvorením otvorenej

európskej elektronickej platformy pre najlepšie

postupy a zvyšovaním povedomia o EQ na európskej

úrovni prostredníctvom inovatívneho obsahu.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj emočnej inteligencie

mladých ľudí s nízkym školským výkonom/prospechom, s

predčasným ukončením školskej dochádzky a / alebo NEET

(“Nie je vo vzdelávaní, zamestnaní alebo odbornej príprave”)

prostredníctvom práce s mládežou. Na dosiahnutie tohto cieľa

budú partneri najskôr pracovať na rozvoji kompetencií

profesionálov s mládežou (pracovníci s mládežou, tréneri

mládeže, mentori ESC dobrovoľníkov).

Ciele projektu sú:
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Našim projektom by sme chceli adresovať potrebu profesionálov s mládežou pre
neustály profesionálny rozvoj so zameraním na kompetencie na podporu rozvoja
emočnej inteligencie (EQ) a sociálnych schopností mladých ľudí s nízkym školským
prospechom, s predčasným ukončením školskej dochádzky a / alebo NEET.

Partnership
Coordinator

SEAL CYPRUS / CYPRUS

Partners

VSI INOVACIJU BIURAS / LITHUANIA

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

ADEL SLOVAKIA / SLOVAKIA

I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / SPAIN

Intelektuálne výstupy

IO1 - Metodická príručka WeGROW a sada nástrojov v oblasti emočnej inteligencie a

sociálnych zručností pre pracovníkov s mládežou: Toto je sada nástrojov, ktorá bude

obsahovať počiatočné aktivity, ktoré pracovníkom s mládežou umožnia lepšie spoznať

mladých ľudí a dozvedieť sa o ich individuálnych podmienkach rôznymi aktivitami, hrami,

osobnými rozhovormi atď.

IO2- WeGROW: EQ životopis: Podrobný program a školiace materiály pre pracovníkov s

mládežou s 5 inovatívnymi vzdelávacími modulmi, plus certif ikácia emočnej inteligencie pre

pracovníkov s mládežou.

IO3 - e-learningová platforma WeGROW: Bude podporovať nové prístupy pre pomoc

akademicky znevýhodnenej mládeže. Výstup ponúkne širšej komunite prístup k sledovaniu

aktualizácií ,  zdieľaniu najlepších postupov a získaniu všetkých vyvinutých poznatkov. Toto

zabezpečí pokračovanie spolupráce projektu po jeho ukončení.

Partneri vypracujú a budú riadiť tri  intelektuálne výstupy:

Úvodné stretnutie sa úspešne uskutočnilo online vo februári 2021.

Trvanie projektu je dva roky (február 2021 - január 2023).

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

