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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

2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων στo
Βίλνιους της Λιθουανίας.
Οι εταίροι του έργου WeGROW ήταν στην ευχάριστη θέση να
συναντηθούν για πρώτη φορά προσωπικά , για τη δεύτερη
Διακρατική Συνάντηση Εταίρων που πραγματοποιήθηκε στο
Βίλνιους της Λιθουανίας .

Οι εταίροι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρώτο πνευματικό
παράγωγο του έργου , τον Μεθοδολογικό Οδηγό και
Εργαλειοθήκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη και Κοινωνικές
Δεξιότητες Εργαζομένων Νεολαίας .  Επιπλέον , οι εταίροι έχουν
συντονίσει τα πρώτα βήματα για την εκτέλεση του δεύτερου
πνευματικού παράγωγου :  WeGROW Πρόγραμμα σπουδών
Συναισθηματικής Νοημοσύνης - Ένα λεπτομερές πρόγραμμα και
εκπαιδευτικό υλικό για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας .

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα περιλαμβάνει 5 καινοτόμες
ενότητες κατάρτισης , καθώς και πιστοποίηση συναισθηματικής
νοημοσύνης για επαγγελματίες νεολαίας .

Βίλνιους, Λιθουανία

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

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.
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Μεθοδολογικός Οδηγός και Εργαλειοθήκη για Συναισθηματική
Νοημοσύνη και Κοινωνικές Δεξιότητες Εργαζομένων Νεολαίας.
Το  πρώτο  αποτέλεσμα  του  έργου  αποτελείται  από  έναν  Μεθοδολογικό  Οδηγό  (Μέρος  Α )  και  μια
Εργαλειοθήκη  με  energizers και  ice-breakers (Μέρος  Β ) .

Ο  Μεθοδολογικός  Οδηγός  θα  καθορίσει  και  θα  περιγράψει  μια  μεθοδολογία  καθοδήγησης  - τόσο
ως  αυτόνομος  πόρος  όσο  και  με  σκοπό  να  στηρίξει  την  ανάπτυξη  του  προγράμματος  σπουδών  και
εκπαιδευτικού  υλικού  ( I .O.2) .  

Η  Εργαλειοθήκη  θα  χρησιμοποιηθεί  από  τους  Εργαζόμενους  για  τη  Νεολαία  για  την  ενδυνάμωση
των  νέων  με  χαμηλή  σχολική  απόδοση ,  πρόωρη  εγκατάλειψη  από  το  σχολείο  ή  / και  ΝΕΕΤ .  Ο
Οδηγός  περιλαμβάνει  μια  εργαλειοθήκη  με  μη  τυπικά  εργαλεία ,  όπως  icebreakers, παιχνίδια  και
σενάρια  ρόλων  για  τους  Εργαζόμενους  Νεολαίας  που  εργάζονται  με  τις  ομάδες-στόχους  νεολαίας .

Ακολουθήστε  αυτόν  τον  σύνδεσμο  για  να  διαβάσετε  τον  Μεθοδολογικό  Οδηγό  και  την
Εργαλειοθήκη  του  έργου  WeGROW.

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

https://wegrowproject.eu/intellectual-output-1/
https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
https://iboxcreate.es/en/

