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3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων
στην Μπρατισλάβα, Σλοβακία
Οι εταίροι του έργου WeGROW ήταν στην ευχάριστη θέση να
συναντηθούν προσωπικά για την τρίτη Διακρατική Συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας .

Η κοινοπραξία συζήτησε την πρόοδο του IO2- WeGROW

Πρόγραμμα σπουδών Συναισθηματικής Νοημοσύνης .  Το
λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκπαιδευτικό
υλικό για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με 5

καινοτόμες εκπαιδευτικές ενότητες , καθώς και πιστοποίηση
συναισθηματικής νοημοσύνης για τους επαγγελματίες στον
τομέα της νεολαίας .  

Οι εταίροι έχουν επίσης συντονιστεί για την εκτέλεση του IO3:

Φορητή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης WeGROW. Με αυτήν
την πλατφόρμα , οι εταίροι θα υποστηρίξουν τη μάθηση για
νέους εργαζόμενους , εκπαιδευτές νέων , ηγέτες νέων και
μέντορες εθελοντών της Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
(ESC) βοηθώντας τους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να
αναπτύξουν νέες δεξιότητες , τις οποίες θα εφαρμόσουν στην
καθημερινή εργασία με νέους σε όλο τον ευρωπαϊκό τομέα μη
τυπικής μάθησης .

Μπρατισλάβα,Σλοβακία

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

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.
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IO2: WeGROW Πρόγραμμα σπουδών Συναισθηματικής Νοημοσύνης -
Λεπτομερές πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για εργαζόμενους
στον τομέα της νεολαίας

Η  προσέγγιση  του  έργου  WeGROW για  τους  επαγγελματίες  στον  τομέα  της  νεολαίας
Οδηγίες  για  τους  εργαζόμενους  στον  τομέα  της  νεολαίας
Πλαίσια  παρατήρησης  μαθησιακής  διαδικασίας
Οδηγός  αξιολόγησης
Αξιολόγηση  μαθησιακών  αποτελεσμάτων

Ενότητα  1 :  Κατανόηση  και  ανάπτυξη  της  Συναισθηματικής  Νοημοσύνης  (Όραμα ,  Προτεραιότητα ,
Αναστοχασμός )
Ενότητα  2:  Διαχείριση  διαφορών- Τι  πρέπει  να  γνωρίζουν  οι  εργαζόμενοι  στον  τομέα  της
νεολαίας  και  οι  εκπαιδευτικοί  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  της  γενιάς  Ζ
Ενότητα  3: Σχέση  μεταξύ  της  συναισθηματικής  νοημοσύνης  των  εργαζομένων  στον  τομέα  της
νεολαίας  και  των  επιτευγμάτων  των  νέων
Ενότητα  4: Συναισθηματική  νοημοσύνη  & η  ψηφιακή  εποχή
Ενότητα  5: Μεθοδολογία :  Γνωρίστε  τον  εαυτό  σας ,  Επιλέξτε  τον  εαυτό  σας ,  Δώστε  στον  εαυτό
σας :  Συναισθηματική  Νοημοσύνη  σε  δράση !

Το  πρόγραμμα  σπουδών  Συναισθηματικής  Νοημοσύνης  του  έργου  WeGROW περιλαμβάνει  δύο  μέρη :

1)  Ένα  οδηγό  επαγγελματιών ,  ο  οποίος  καθορίζει  την  προσέγγιση  του  έργου  WeGROW για  τους
επαγγελματίες  νεολαίας ,  ούτως  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  εφαρμόσουν  το  βασικό  μοντέλο
προσέγγισης  και  να  το  προσαρμόσουν  στο  δικό  τους  πλαίσιο  και  τις  μαθησιακές  τους  ανάγκες .

Αποτελείται  από  πρακτικά  εργαλεία ,  διαγνωστικά  αναγκών ,  μεθόδους ,  τεχνικές  και  πόρους .

Καθορίζει  λεπτομερείς  κατευθυντήριες  γραμμές ,  πλαίσια  παρατήρησης  και  καθοδήγηση
αξιολόγησης  για  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  σπουδών  και  την  αξιολόγηση  των  μαθησιακών
αποτελεσμάτων .

Τα  θέματα  είναι  τα  εξής :

2) Ένα  αναλυτικό  πρόγραμμα  μάθησης  χωρισμένο  σε  ενότητες :

Κοινοπραξία
Συντονιστής
SEAL CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ

Εταίροι
VSI INOVACIJU BIURAS / ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

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

ADEL SLOVAKIA / ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ARISTA DEKA / ΚΥΠΡΟΣ

https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
http://aristadeka.eu/

