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NEWSLETTER
3. nadnárodné projektové stretnutie v
Bratislave, Slovensko
Partneri projektu WeGROW sa s radosťou stretli po tretí
krát osobne na treťom nadnárodnom projektovom
stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave, na Slovensku.
Konzorcium diskutovalo o pokroku v projekte IO2:
WeGROW EQ Curriculum - podrobný program a školiace
materiály pre pracovníkov s mládežou.
Učebný program obsahuje 5 inovatívnych modulov
odbornej prípravy a certifikát emocionálnej inteligencie
pre pracovníkov s mládežou.
Partneri tiež koordinovali realizáciu IO3: WeGROW EQ
prenosnú a mobilnú e-learningovú platformu.
Prostredníctvom tejto platformy partneri podporia
vzdelávanie pracovníkov s mládežou, školiteľov mládeže,
mládežníckych vedúcich a mentorov dobrovoľníkov ESC
tým, že im pomôžu zvýšiť efektivitu a rozvíjať nové
zručnosti, ktoré sa budú uplatňovať v každodennej práci s
mládežou v celom európskom sektore neformálneho
vzdelávania.

Bratislava, Slovensko

SPOJENIE SA

Sledujte našu facebookovú

stránku, kde nájdete zaujímavé

novinky o projekte a o Inovácii

v oblasti Mládeže.

https://www.facebook.com

/WeGrowEU/
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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
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IO2: WeGROW EQ Curriculum - podrobný program a školiace materiály
pre pracovníkov s mládežou

Prístup WeGROW pre pracovníkov s mládežou 

Usmernenia pre pracovníkov s mládežou

Rámce pozorovania procesu učenia

Usmernenia k hodnoteniu

Hodnotenie výsledkov vzdelávania

Modul 1:  Pochopenie a rozvoj emocionálnej inteligencie (vízia, stanovenie priorít,  reflexia)

Modul 2: Zvládanie rozdielov - čo musia pracovníci s mládežou a pedagógovia vedieť o

práci s generáciou Z 

Modul 3: Vzťah medzi emocionálnou inteligenciou pracovníkov s mládežou a úspechmi

mladých ľudí 

Modul 4: EQ a digitálna éra 

Modul 5: Poznaj sám seba, vyber si ,  daj si metodiku: EQ v praxi! 

Učebný plán WeGROW EQ obsahuje dve časti :

1) Praktická príručka, ktorá stanovuje ako používať prístup podľa WeGROW. Je určená pre

pracovníkov s mládežou, aby boli schopní aplikovať tento model prístupu a prispôsobiť ho

svojmu kontextu a vzdelávacím potrebám. 

Príručka pozostáva z praktických nástrojov, diagnostiky potrieb, metód, techník a zdrojov. 

Stanovuje podrobné usmernenia, rámce pozorovania a pokyny na hodnotenie pre

implementáciu učebného plánu a hodnotenie výsledkov vzdelávania.

 

Ide o tieto témy:

2) Podrobný modulárny vzdelávací program:

Partnerstvo
Koordinátor

SEAL CYPRUS / CYPRUS

Partneri

VSI INOVACIJU BIURAS / LITVA

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

ADEL SLOVAKIA / SLOVENSKO

ARISTA DEKA / CYPRUS

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

