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NEWSLETTER
Po oficiálnom spustení projektu WeGROW sa náš e-

newsletter zameriava na to, aby ste zostali

informovaní o vývoji a novinkách v 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 činnosť:

Spolupráca v oblasti inovácií

a výmena osvedčených

postupov.

Akcia:

Strategické Partnerstvá.

Oblasť: Strategické

Partnerstvá pre Mládež.

Hlavný cieľ:

Rozvoj inovácií.

OFICIÁLNA STRÁNKA

https://wegrowproject.eu/

Zapojte sa do diskusie na

Twitteri #WeGrowEU

Za obsah tejto publikácie nesie výhradnú zodpovednosť vydavateľ a Európska komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie týchto informácií.

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

2. nadnárodné projektové stretnutie vo
Vilniuse, Litva
2. nadnárodné projektové stretnutie vo Vilniuse, Litva
Partneri projektu WeGROW sa s radosťou konečne
stretli osobne na druhom nadnárodnom projektovom
stretnutí, ktoré sa konalo vo Vilniuse v Litve.
Konzorcium sa zamyslelo nad dokončením IO1:
Metodická príručka a súbor nástrojov WeGROW v oblasti
emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností pre
pracovníkov s mládežou. Koordinovala sa tiež realizácia
IO2: WeGROW EQ Curriculum - podrobný program a
školiace materiály pre pracovníkov s mládežou. Učebný
program bude obsahovať 5 inovatívnych modulov
odbornej prípravy a Certifikát emocionálnej inteligencie
pre pracovníkov s mládežou.

Vilnius, Litva
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Partnerstvo
Koordinátor

SEAL CYPRUS / CYPRUS

Partneri

VSI INOVACIJU BIURAS / LITVA

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

ADEL SLOVAKIA / SLOVENSKO

I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / ŠPANIELSKO

IO1 - Metodická príručka a súbor nástrojov WeGROW v oblasti emocionálnej
inteligencie a sociálnych zručností pre pracovníkov s mládežou.
Prvý výsledok projektu tvorí metodická príručka (časť A) a súbor nástrojov s „energizérmi“ a

aktivitami „ice-breaker“ na prelomenie ľadov medzi účastníkmi (časť B).

Metodická príručka je teoretickým nástrojom, ktorý definuje a opisuje metodiku trénovania -

ako samostatný zdroj aj s cieľom podporiť vývoj učebných osnov a školiacich materiálov.

Súbor nástrojov budú využívať pracovníci s mládežou na posilnenie postavenia mladých ľudí

so slabými výsledkami v škole, mladých čo predčasne odišli  zo školy a/alebo NEET. Príručka

obsahuje súbor nástrojov s neformálnymi pomôckami, ako sú materiály na „prelomenie ľadu“,

hry a scenáre hrania rolí pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s vyššie uvedenými

cieľovými skupinami mládeže.

Metodickú príručku a súbor nástrojov WeGROW nájdete na tomto odkaze.

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/

