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Partnerzy projektu motivatEyoUth planują organizację 
dwóch krótkich programów szkoleniowych, na Cyprze 
i w Polsce.  Planowane szkolenia to niepowtarzalne 
doświadczenie edukacyjne dla uczestników pochodzących 
z krajów partnerskich, umożliwiające zapoznanie się  
z produktami projektu oraz wymianę cennych doświadczeń 
oraz udzielenie informacji zwrotnej. Szkolenie potrwa 3 dni, 
w każdym wydarzeniu uczestniczyć będzie dwóch 
przedstawicieli z każdego kraju. W szkoleniu w Lublinie 
wezmą udział eksperci, pedagodzy oraz nauczyciele 
pracujący z młodzieżą w wieku 18-24 lat. W szkoleniu na 
Cyprze uczestniczyć będą osoby pracujące z młodzieżą, 
pracownicy społeczni, trenerzy współpracujący z osobami  
w wieku 14-18 lat.  Na zakończenie szkolenia, uczestnicy 
otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabytą wiedzę. 

 

Pakiet szkoleniowy dla ekspertów (produkt 1) 

Partnerzy wspólnie pracują nad końcową wersją Pakietu 

szkoleniowego dla ekspertów – szkolenia online dla osób 

pracujących z młodzieżą. 

Kurs pozwoli na lepsze zrozumienie zjawiska 

przedwczesnego kończenia nauki w Europie oraz tematów 

istotnych dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą 

zagrożoną przedwczesnemu wypadnięciu z systemu 

edukacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pakiet nie tylko wyjaśnia wiele zagadnień 

takich jak  przebieg losów osób opuszczających 

system edukacji, aktywne obywatelstwo, 

edukacja cyfrowa oraz  edukacja przez sztukę,  

ale również zapewnia dostęp do oficjalnych 

dokumentów zawierających wytyczne Unii 

Europejskiej w tym obszarze na najbliższe lata. 

 

Dodatkowo, pakiet zawiera zestaw gotowych 
ćwiczeń, które można zastosować w pracy  
z młodymi ludźmi. Z pewnością będzie to 
interesujące szkolenie! 

www.motivateyouth.eu 
 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

AKTUALNOŚCI 
 

o Krótkie programy 

szkoleniowe dla 

pracowników w Polsce i na 

Cyprze 

o Trzecie międzynarodowe 

spotkanie na Cyprze 

o Pakiet szkoleniowy dla ekspertów 

o Gra online “Podróż w Twoją 

przyszłość” 

o Elektroniczne narzędzie 

do oceny kompetencji 

o Platforma edukacyjna 

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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Platforma Edukacyjna (produkt 4) 
W międzyczasie powstaje również Platforma 

Edukacyjna, która będzie otwartą przestrzenią do 

przechowywania zasobów i materiałów 

szkoleniowych opracowanych w ramach projektu. 

Zastosowanie platformy on-line pozytywnie wpłynie 

na efektywność szkolenia poprzez możliwość 

dokształcania się w dowolnym miejscu i o dowolnej 

porze. W pierwszej kolejność na platformie zostaną 

umieszczone materiały szkoleniowe z Pakietu 

szkoleniowego dla ekspertów (produkt 1) 

opracowane przez partnerów w języku angielskim. 

Materiały zostaną przetestowane w trakcie krótkich 

programów szkoleniowych planowanych na Cyprze  

i w Polsce. Finalna wersja Pakietu zostanie 

przetłumaczona na języki narodowe partnerów 

projektu i udostępniona na platformie. 

 

Gra online “Podróż w Twoją przyszłość” 

(produkt 2) 

Wersja beta gry elektronicznej “Podróż w Twoją 

przyszłość” jest już prawie gotowa. Gra posiada 

przyjazną szatę graficzną. Celem gry jest identyfikacja 

młodzieży (w wieku 14-18 lat) narażonej na ryzyko 

przedwczesnego kończenia nauki. W grze użytkownik 

dokonuje wyboru, który wpływa na rozwój historii.  

W oparciu o dokonany wybór, narzędzie będzie 

wstanie zidentyfikować predyspozycje użytkownika. 

Kolejnym działaniem jest ewaluacja wewnętrzna gry 

oraz pilotaż w krajach partnerskich. Więcej informacji 

już wkrótce! 
 

 
Elektroniczne narzędzie do oceny 

kompetencji (produkt 3) 

Wersja beta - Elektronicznego narzędzia do 

oceny kompetencji  – testu psychometrycznego 

do diagnozowania poziomu kompetencji oraz 

identyfikacji ścieżki rozwoju jest już dostępna!  

Przez kolejne miesiące będziemy testować 

narzędzie i zbierać dane wśród grupy docelowej 

w krajach partnerskich w celu ustalenia norm 

oraz walidacji narzędzia. Produkt adresowany 

jest do młodzieży w wieku od 18 do 24 lat. Jeśli 

są Państwo zainteresowani przetestowaniem 

narzędzia we własnej szkole, instytucji, prosimy 

o kontakt. 

 

Jesteś nauczycielem, pedagogiem lub pracownikiem młodzieżowym? Chciałbyś wziąć udział  

w krótkim, międzynarodowym programie szkoleniowym?  

Skontaktuj się z nami: motivateyoutheu@gmail.com 

Śledź nas na stronie internetowej i mediach społecznościowych, aby być na bieżąco 
www.motivateyouth.eu 

mailto:motivateyoutheu@gmail.com
http://www.motivateyouth.eu/

