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Wrzesień 2019 

postępy  

w projekcie  

i aktualności 

 

Projekt motivatEyoUth rozpoczął się  

w lutym 2019 r. Konsorcjum projektu 

składa się z partnerów pochodzących  

z 5 krajów UE.  Projekt znajduje się  

w fazie opracowywania przydatnych 

narzędzi i materiałów do pracy  

z młodymi osobami przedwcześnie 

kończącymi naukę.   W ciągu ostatnich 

miesięcy zrobiliśmy ogromny postęp  

w opracowywaniu gry “Podróż w Twoją 

przyszłość” jak i pozostałych narzędzi. 

 

www.motivateyouth.eu 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

AKTUALNOŚCI 

o Drugie spotkanie 

projektowe w Lublinie 

o Krótkie programy 

szkoleniowe dla 

pracowników w Polsce  

i na Cyprze 

o Gra online “Podróż w Twoją 

przyszłość”  

o Elektroniczne narzędzie do 

oceny kompetencji 

o Platforma online  

mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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W ciągu ostatnich miesięcy staraliśmy się 

zidentyfikować główne wyzwania, przed którymi 

stoją specjaliści i edukatorzy, podejmujący wysiłki 

mające na celu zapobieganie zjawisku 

przedwczesnego kończenia nauki. Na podstawie 

wcześniejszych badań i analizy danych w różnych 

krajach europejskich wyodrębniliśmy kilka 

obszarów szkoleniowych, które wymagają 

poprawy i jednoczesnego rozwoju kompetencji 

osób pracujących z grupą docelową, aby poprawić 

motywację młodzieży i bardziej zainteresować ją 

procesem uczenia się. 

W związku z powyższym, Moduł 1 szkolenia 

obejmuje strategie, postawy i środki 

przeciwdziałania wczesnemu kończeniu nauki, 

natomiast Moduł 2 obejmuje działania 

interwencyjne skierowane do osób w wieku 18–

24 lat, które z różnych przyczyn przerwały naukę 

przed ukończeniem obowiązkowego kształcenia. 

Jeśli chcesz być na bieżąco  

z nowościami dotyczącymi projektu, 

dowiedzieć się więcej o szkoleniu  

lub dołączyć do nas, odwiedź naszą 

stronę internetową.  

www.motivateyouth.eu 

 

 

 

 

 

Partnerzy opracowali wstępną wersję instrukcji 

korzystania z platformy e-elearningowej.  

Platforma jest wygodnym narzędziem dla 

trenerów do korzystania z materiałów 

opracowanych w ramach projektu. 

W ciągu ostatnich miesięcy partnerzy 

konstruowali Narzędzie do oceny kompetencji 

(Produkt 3) – test psychometryczny do 

diagnozowania poziomu kompetencji oraz 

identyfikacji odpowiedniej ścieżki rozwoju.  

W oparciu o przegląd literatury i analizę potrzeb, 

wyselekcjonowano 10 kompetencji uznanych za 

istotne dla osób przedwcześnie kończących 

naukę w wieku od 18 do 24 lat. Następnie, 

opracowano definicje kompetencji oraz wskaźniki 

– pulę twierdzeń wskazujących na jej opanowanie 

według kryteriów wskazanych przez lidera 

produktu, Fundację OIC Poland. Obecnie, 

twierdzenia są poddane ocenie trafności przez 

sędziów kompetentnych we wszystkich krajach 

partnerskich. 


