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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη 
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

1ο ενημερωτικό δελτίο motivatEyoUth Μάρτιος 2019 
 

LET’S motivatEyoUth! 
 

Καλώς ορίσατε στο έργο motivatEyoUth 
 
Το ευρωπαϊκό έργο motivatEyoUth συγχρηματοδοτημένο από το πρόγραμμα 
Erasmus+ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και θα διαρκέσει 24 μήνες, με τη 
συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών χωρών: Ιταλίας, Κύπρου, Πορτογαλίας, Πολωνίας και 
Ισπανίας, οι οποίες θα συνεργαστούν, θα ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες για 
να επιτύχουν τους στόχους του έργου. 
 
Στόχος του έργου είναι η πρόληψη του φαινομένου της πρώιμης εγκατάλειψης του 
σχολείου στην ΕΕ μέσω πρακτικών και καινοτόμων λύσεων, όπως είναι το 
πρόγραμμα πολλαπλών παρεμβάσεων για τους νέους και τα άτομα που 
δουλεύουν με νέους και που επικεντρώνεται σε δύο στάδια: 

- δράσεις πρόληψης για τους νέους που είναι επιρρεπείς σε συμπεριφορές 
υψηλού κινδύνου, για το φαινόμενο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου  

- μέτρα παρέμβασης και δράσεις για νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο για την πρόληψη και μείωση της εγκατάλειψης του σχολείου. 

 
Βασικός στόχος του έργου motivatEyoUth είναι να προωθήσει ποιοτική εργασία με 
τους νέους και να παράσχει στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας υλικό και 
δραστηριότητες ενίσχυσης ικανοτήτων, ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο θα δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη για τους ειδικούς, 
ένα online παιχνίδι με τίτλο «Ταξίδι στο Μέλλον», ένα εργαλείο για την αξιολόγηση 
ικανοτήτων και μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα διαθέσιμη για όλους. 
 
Αυτά τα αποτελέσματα θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια δύο βραχυπρόθεσμων 
δραστηριοτήτων κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν στην Πολωνία και την 
Κύπρο.  
 
Ακολουθήστε μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του 
motivatEyoUth. Σύντομα η ιστοσελίδα μας θα είναι έτοιμη, όπου μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους του έργου, τις εκδηλώσεις, τις ημερομηνίες 
και τις δραστηριότητες. Μην ξεχάσετε επίσης να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο 
Facebook Motivateyouth και αν έχετε απορίες, στείλτε μας email 
@motivateyoutheu@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/Motivateyouth559848554535421/?modal=admin_todo_tour

