
                   

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Σεπτέμβριος  2019 

Πρόοδος και εξελίξεις 

Το Erasmus+ έργο motivatEyoUth, το 
οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 
2019 και συμμετέχουν 5 ευρωπαϊκές 
χώρες, είναι σε εξέλιξη, με σημαντική 
πρόοδο σχετικά με το διαδικτυακό 
παιχνίδι που ονομάζεται «Ταξιδι στο 
Μελλον», που αναπτύσσεται από τον 
κυπριακό εταίρο οργανισμό COMCY,  με 
το στόχο να υποστηρίξει 
εμπειρογνώμονες για αναγνώριση των 
νέων ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών που 
κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν 
πρόωρα το σχολείο. 

 

www.motivateyouth.eu 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

o Δεύτερη συνάντηση 
εταίρων στο Λούμπλιν 

o Βραχυπρόθεσμη κοινή 
κατάρτιση προσωπικού 
στην Πολωνία και την 
Κύπρο 

o Διαδικτυακό Παιχνιδι 
«Ταξιδι στο Μελλον» 

o Εργαλείο αξιολόγησης 
ικανοτήτων ΤΠΕ 

o Διαδικτυακή πλατφόρμα 

mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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Το τελευταίο διάστημα, προσπαθήσαμε να 
προσδιορίσουμε τις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί για την 
αντιμετώπιση της  εγκατάλειψης του σχολείου. 
Με βάση προηγούμενες μελέτες και την 
υπάρχουσα ευρωπαϊκή έρευνα, επιλέχθηκαν οι 
τομείς κατάρτισης που αναδείχθηκαν ως βασικοί 
για τη παρακίνηση των νέων να ολοκληρώσουν 
την εκπαίδευσή τους. Ως εκ τούτου, η 1η ενότητα 
θα επικεντρωθεί σε μέτρα, συμπεριφορές και 
στρατηγικές για την πρόληψη του ESL/ ELET, ενώ 
η 2η ενότητα 2 θα επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις 
για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών που 
εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και τη 
κατάρτιση. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό έργο, να συμμετέχετε ή να 
ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα του, 
επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα που 
δημιουργήθηκε από τον Ιταλό Εταίρο PETIT PAS. 

www.motivateyouth.eu 

 

 

 

 

 

Οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη της διαδικτυακής 
πλατφόρμας, που βασίζεται στο 
εγχειρίδιο χρήσης της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας. Η πλατφόρμα λειτουργεί 
ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης 
και σημείο αναφοράς για το 
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο του έργου. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι εταίροι 
ασχολούνται με την ανάπτυξη του περιεχομένου του 
εργαλείου IO3 - Εργαλείο ΤΠΕ για την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων - ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση του επιπέδου ικανοτήτων ενός ατόμου και 
τον εντοπισμό αναπτυξιακών αναγκών. Βάσει της 
βιβλιογραφίας και της ανάλυσης αναγκών, επιλέχθηκαν 
10 ικανότητες για τους σημερινούς νέους που έφυγαν 
από την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24 
ετών). Στη συνέχεια, ο κατάλογος των δηλώσεων 
αυτοαξιολόγησης ανά αρμοδιότητα αναπτύχθηκε από 
τους εμπειρογνώμονες στις χώρες του έργου σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Ιδρύματος OIC Poland. Επί του 
παρόντος, πραγματοποιείται αξιολόγηση ακρίβειας των 
δηλώσεων σε όλες τις χώρες του έργου. 


