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NAUJIENLAIŠKIS
Oficialiai pradėjus projektą „WeGROW“, mūsų

elektroninio naujienlaiškio tikslas – informuoti apie

rezultatus ir projekto naujienas.

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

2-asis tarptautinis projekto partnerių
susitikimas Vilniuje, Lietuvoje
„WeGROW“ projekto partneriai džiaugėsi galėdami

susitikti gyvai antrojo tarptautinio projekto partnerių

susitikimo metu Vilniuje, Lietuvoje.

Projekto partneriai aptarė projekto intelektinius

produktus: IO1 – „WeGROW“ metodinio vadovo bei

jaunimo darbuotojų emocinio intelekto ir socialinių

įgūdžių ugdymo priemonių rinkinio sukūrimą ir IO2 –

„WeGROW“ emocinio intelekto (EQ) ugdymo programos

koordinavimą ir realizavimą. Programą sudarys 5

inovatyvūs mokymų moduliai, taip pat jaunimo

darbuotojų sertifikavimas emocinio intelekto srityje.

Vilnius, Lietuva

ĮSITRAUKITE
Sekite mūsų „Facebook“ puslapį,
norėdami sužinoti įdomių naujienų apie
projektą ir apie inovacijas jaunimo srityje.

https://www.facebook.com/We
GrowEU/

PROJEKTO
IDENTITETAS
Projektą bendrai finansuoja ES
programa „Erasmus+”

Pagrindinis veiksmas:
Bendradarbiavimas inovacijų ir
dalijimosi gerąja patirtimi tikslais.

Veiksmas:
Strateginė partnerystė.

Sritis: 
Strateginė partnerystė jaunimo srityje.

Pagrindinis tikslas:
Inovacijų kūrimas.

OFICIALI
INTERNETINĖ
SVETAINĖ

https://wegrowproject.eu/

Prisijunkite prie diskusijos „Twitter“
naudodami grotažymę
#WeGrowEU
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Projekto partnerystė
Koordinatorius

SEAL CYPRUS / KIPRAS

Partneriai

VSI INOVACIJU BIURAS / LIETUVA

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

ADEL SLOVAKIA / SLOVAKIJA

I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / ISPANIJA

IO1 – „WeGROW“ metodinis vadovas bei jaunimo darbuotojų emocinio
intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymo priemonių rinkinys.
Pirmąjį projekto rezultatą sudaro metodinis vadovas (A dalis) ir priemonių rinkinys, apimantis
apšil imo bei “ledlaužio” veiklas (B dalis) .

Metodinis vadovas yra teorinė priemonė, apibrėžianti ir apibūdinanti koučingo metodologiją – tiek
kaip atskirą šaltinį,  t iek ir priemonę, reikalingą sustiprinti mokymų programos ir mokymų medžiagos
rengimą.

Priemonių rinkinys skirtas jaunimo darbuotojams, dirbantiems su jaunais žmonėmis: prasčiau
besimokančiais mokykloje, anksti metančiais mokyklą ir (arba) nedirbančiais bei niekur
nesimokančiais jaunuoliais (NEET). Vadove pateikiamas neformalaus ugdymo priemonių rinkinys,
apimantis tokias veiklas, kaip „ledlaužio“ ir vaidmenų žaidimai, skirtingi scenarijai ,  skirti  jaunimo
darbuotojams, dirbantiems su jau minėtomis jaunimo tikslinėmis grupėmis.

Norėdami susipažinti su „WeGROW“ metodiniu vadovu ir priemonių rinkiniu, spustelėkite šią nuorodą.

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

