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Η κοινοπραξία του Erasmus+ έργου motivatEyoUth 
εργάζεται για την οργάνωση και διεξαγωγή δύο κοινών 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατάρτισης 
προσωπικού, στην Πολωνία και στην Κύπρο. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα προσφέρουν μια μοναδική 
εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, από τις 
χώρες εταίρους, ώστε να εξοικειωθούν και να είναι 
ικανοί να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του έργου 
στη δουλειά τους καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και γνώσεις. Οι δραστηριότητες κατάρτισης θα 
διαρκέσουν τρεις ημέρες, και θα συμμετάσχουν δύο 
άτομα ανά χώρα εταίρο. Η πρώτη θα λάβει χώρα στην 
πόλη Λούμπλιν, της Πολωνίας όπου θα συμμετέχουν 
ειδικοί και εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την 2η 
ομάδα στόχου (νέοι 18-24 ετών). Στην δεύτερη 
δραστηριότητα στην Κύπρο θα συμμετέχουν ειδικοί, 
κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές που ασχολούνται με 
την 1η ομάδα νεολαίας (14-18 ετών). 
 
Μετά την κατάρτιση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν 
πιστοποιητικό για το επίπεδο γνώσεων που έχουν 
αποκτήσει. 

 

IO1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
Όλες οι ομάδες του έργου ολοκληρώνουν την 
Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για Εμπειρογνώμονες. 
Αυτό το διαδικτυακό μάθημα θα καλύπτει διάφορα 
θέματα που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες σε όλη 
την Ευρώπη να κατανοήσουν, και να συμβάλουν θετικά 
στην διαδικασία πρόληψης και παρέμβασης. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκτός από τις βασικές έννοιες και την 
παρουσίαση θεμάτων όπως οι τροχιές ζωής των 
νέων, η ενεργός ιδιότητα του πολίτη, η 
ψηφιακή εκπαίδευση και η μάθηση μέσω της 
τέχνης, μεταξύ άλλων, θα παρέχει πρόσβαση 
και σε επίσημα έγγραφα που περιέχουν τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
επόμενα χρόνια. 
Επιπλέον, είναι γεμάτη από δραστηριότητες 
που θα υποστηρίξουν τους επαγγελματίες στις 
επαγγελματικές σχέσεις τους με τους νέους. 
  
Θα είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον 
εκπαιδευτικό υλικό εκπαίδευση για όλους!  

www.motivateyouth.eu 
 
motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
o Εκπαίδευση 

προσωπικού στην 
Πολωνία και Κύπρο 

o Τρίτη συνάντηση 
εταίρων στην Κύπρο 

o Εκπαιδευτική 
εργαλειοθήκη 

o Διαδικτυακό Παιχνιδι 
«Ταξιδι στο Μελλον» 

o Εργαλείο αξιολόγησης 
ικανοτήτων ΤΠΕ 

o Διαδικτυακή πλατφόρμα 
 

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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IO4 Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 
Ο οργανισμός Open Europe αναπτύσσει την 
Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του έργου, 
η οποία θα χρησιμεύσει ως ψηφιακή πλατφόρμα 
ανοιχτής εκπαίδευσης για την παροχή 
εκπαιδευτικού υλικού. Μέσω αυτής της ψηφιακής 
πλατφόρμας, η εκπαίδευση θα διεξαχθεί πιο 
αποτελεσματικά με την υπέρβαση των χρονικών 
περιορισμών. Το πρώτο βήμα είναι τα περιεχόμενα 
που αναπτύσσονται από όλους τους εταίρους για 
την Εργαλειοθήκη (IO1) να ανεβούν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και να γίνει μια πιλοτική 
δοκιμή και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης που θα 
πραγματοποιηθούν στην Πολωνία και την Κύπρο. 
 
Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η τελική έκδοση, 
θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων και θα 
μεταφορτωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

IO2 Διαδικτυακό Παιχνίδι "Ταξίδι Στο 
Μέλλον" 
Η δοκιμαστική έκδοση του παιχνιδιού είναι σχεδόν 
έτοιμη. Τα γραφικά έχουν αναπτυχθεί! Ο στόχος του 
παιχνιδιού είναι να εντοπίσουμε, μέσα από ένα 
φιλικό προς τη νεολαία περιβάλλον στο διαδίκτυο, 
εκείνους τους νέους (14-18) που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο να εμπλακούν στο φαινόμενο της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου. Ο χρήστης θα επιλέξει 
μέσω προκαθορισμένων επιλογών για το πώς 
πρέπει να προχωρήσει μια συγκεκριμένη ιστορία. 
Ανάλογα με κάθε επιλογή, το εργαλείο θα είναι σε 
θέση να καθορίσει τις προδιαθέσεις του χρήστη. 
Τα επόμενα βήματα είναι η εσωτερική αξιολόγηση 
του παιχνιδιού και η δοκιμή σε όλες τις χώρες του 
έργου. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!  

IO3 Εργαλείο ΤΠΕ για Αξιολόγηση Ικανοτήτων 
Η δοκιμαστική έκδοση του Εργαλείου ΤΠΕ για την 
αξιολόγηση ικανοτήτων - το ψυχομετρικό εργαλείο 
για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοτήτων ενός 
ατόμου και τον εντοπισμό αναπτυξιακών αναγκών 
του είναι έτοιμο! Για τους επόμενους μήνες θα 
συλλέξουμε δεδομένα από την ομάδα-στόχο στις 
χώρες του έργου για να επικυρώσουμε το εργαλείο. 
Το εργαλείο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-24 
ετών. Εάν ενδιαφέρεστε να δοκιμάσετε το εργαλείο 
στο σχολείο ή στον οργανισμό σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας. 

 
 

Είστε δάσκαλος, εκπαιδευτικός ή επαγγελματίας νεολαίας; Θα θέλατε να συμμετάσχετε στις 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του έργου; Επικοινωνήστε μαζί μας στο motivateyoutheu@gmail.com 

 

και ακολουθήστε μας στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να ενημερώνεστε 
για τις δραστηριότητες του έργου www.motivateyouth.eu 
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