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3-iasis tarptautinis projekto partnerių
susitikimas Bratislavoje, Slovakijoje
„WeGROW“ projekto partneriai džiaugėsi galėdami

susitikti gyvai trečiojo tarptautinio projekto partnerių

susitikimo metu Bratislavoje, Slovakijoje.

Partneriai aptarė antrąjį intelektinį produktą: IO2 –

„WeGROW“: emocinio intelekto (EQ) ugdymo programą –

išsamios programos ir mokymosi medžiagos jaunimo

darbuotojams paruošimą ir realizavimą. Programą

sudarys 5 inovatyvūs mokymų moduliai, taip pat jaunimo

darbuotojų sertifikavimas emocinio intelekto srityje.

Partneriai taip pat apžvelgė trečiąjį intelektinį produktą:

IO3 – „WeGROW“ e-mokymosi platformą. Šioje

platformoje projekto partneriai suteiks galimybę jaunimo

darbuotojams, jaunimo mokymų vadovams, jaunimo

lyderiams ir ESK savanorių mentoriams mokytis,

skatinant jų efektyvumą ir ugdant naujus įgūdžius, kurie

bus pritaikyti kasdieniame darbe su jaunimu neformalaus

ugdymo sektoriuje visoje Europoje.

Bratislavoje,Slovakijoje

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

NAUJIENLAIŠKIS

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
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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

ARISTA DEKA / KIPRAS

IO2: „WeGROW“ emocinio intelekto (EQ) ugdymo programa – išsami
programa ir mokymosi medžiaga jaunimo darbuotojams

„WeGROW“ teorinė prieiga jaunimo darbuotojams 
Gairės jaunimo darbuotojams 
Mokymosi proceso stebėjimo eiga 
Vertinimo gairės
Mokymosi rezultatų įvertinimas

Modulis Nr.1:  Emocinio intelekto samprata ir ugdymas (vizi ja, prioritetai,  refleksija)
Modulis Nr.2: Skirtumų valdymas – ką jaunimo darbuotojai ir edukatoriai turėtų žinoti apie
darbą su Z karta?
Modulis Nr.3: Ryšys tarp jaunimo darbuotojų emocinio intelekto ir jaunuolių pasiekimų 
Modulis Nr.4: Emocinis intelektas (EQ) ir skaitmeninė era
Modulis Nr.5: Pažink save, pasirink save, pritaikyk metodologiją: ugdyk emocinį intelektą (EQ)!

„WeGROW“ emocinio intelekto (EQ) ugdymo programą sudaro dvi dalys:

1) Praktinis vadovas,  kuriame pateikiami „WeGROW“ metodai jaunimo darbuotojams, užtikrinant
jų gebėjimą pritaikyti pagrindinį šios teorinės prieigos modelį ir panaudoti j į  savam kontekste,
atsižvelgiant į  esamus mokymosi poreikius.

Vadovą sudaro praktinės priemonės, poreikių diagnostika, metodai, technikos bei l iteratūros
sąrašas.

Vadove taip pat pateikiamos išsamios mokymosi stebėjimo ir vertinimo gairės, praversiančios
įgyvendinant ugdymo programą ir besimokančiųjų vertinimą.

Pateikiamos tokios temos:

2) Išsami modulinė mokymo programa :

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

