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Ημερομηνία έναρξης
31 Ιανουάριος 2019
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Ημερομηνία λήξης
30 Ιανουάριος 2021

Preventing the Early School
Leaving phenomenon in the EU
through practical and
innovative solutions
motivatEyoUth.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε
με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο
τον συντάκη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
n. 4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟ,
ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
n. 1 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Ακολουθήστε μας στο Facebook
και στην ιστοσελίδα μας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:
Η πρόληψη του φαινομένου της
πρώιμης σχολικής εγκατάλειψης στην
ΕΕ μέσω πρακτικών και καινοτόμων
λύσεων είναι ένα έργο πολλαπλών
παρεμβάσεων, πρόληψης και
παρέμβασης, για νέους ηλικίας 14 έως
24 ετών και ειδικούς που δουλεύουν
με νέους με στόχο την παροχή υλικού
και δραστηριοτήτων ενίσχυσης των
ικανοτήτων στους ειδικούς, έτσι ώστε
να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι
για την αντιμετώπιση των κινδύνων
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
1) ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
2) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ" για νέους 14-18
3) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΠΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
για νέους 18-24
4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
Κύρια ομάδα Νεολαία:
- Νέοι ηλικίας 14-18 ετών
(ΠΡΟΛΗΨΗ)
- Νέοι ηλικίας μεταξύ 18-24 ετών
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

ΣΤΟΧΟΙ:
- δημιουργία προγράμματος αναγνώρισης,
πρόληψης και παρέμβασης για ΠΕΣ μέσω
καινοτόμων εργαλείων και δραστηριοτήτων
- ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση σε
επαγγελματίες που ασχολούνται άμεσα με
τη νεολαία μέσω ανοικτής εκπαίδευσης
και καινοτόμων πρακτικών
- εκπαίδευση και υποστήριξη
επαγγελματιών για να αναγνωρίζουν, να
προλαμβάνουν, να αντιμετωπίζουν και να
μειώνουν την ΠΕΣ
- δημιουργία ποιοτικών εκπαιδευτικών
υλικών και μεθοδολογιών για τους
επαγγελματίες
- ενθάρρυνση νεολαίας με καινοτόμες
μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ποικίλες ανάγκες των νέων
μαθητών σήμερα

ΕΙΔΙΚΟΙ:
- Εκπαιδευτικοί
- Επαγγελματίες που ασχολούνται
άμεσα με τη νεολαία
Δευτερεύουσα ομάδα
- Εκπαιδευτικά ιδρύματα
- ΜΚΟ νεολαίας
- Κέντρα καθοδήγησης και
συμβουλευτικής για μαθητές/νέους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
n. 3 ημερες προγραμμα εκπαιδευσης στην
πολωνια για ειδικους που εργαζονται με
νεολαια μεταξυ των 14-18 ετων (ESL)
n. 3 ημερες προγραμμα εκπαιδευσης στην
κυπρο για ειδικους που εργαζονται με
νεολαια μεταξυ των 18-24 ετων (ELET)

