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Preventing the Early School 
Leaving phenomenon in the EU 
through practical and innovative 
solutions  motivatEyoUth.

Publikacja  została  
zrealizowana  przy  wsparciu  
finansowym  Komisji  
Europejskiej.  Publikacja  
odzwierciedla  jedynie  
stanowisko  jej  autorów  i 
Komisja  Europejska  oraz  
Narodowa  Agencja  Programu  
Erasmus+  nie  ponoszą  
odpowiedzialności  za jej  
zawartość  merytoryczną.

WYDARZENIA:
4 wydarzenia upowszechniające 
w Polsce, Portugalii, we 
Włoszech i na Cyprze
1 konferencja w Hiszpanii

Śledź nas na Facebooku i naszej 
stronie internetowej

OPIS PROJEKTU:
Zapobieganie zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki w 
UE poprzez wdrożenie praktycznych i 
innowacyjnych rozwiązań w formie 
wielowymiarowego programu 
obejmującego zarówno zapobieganie 
jak i interwencję, dla młodzieży w 
wieku od 14 do 24 lat oraz osób 
pracujących z młodzieżą, którego 
celem jest dostarczenie ekspertom 
materiałów  i przygotowanie ich do 
podejmowania i realizacji działań w 
zakresie przeciwdziałania ryzyku 
przedwczesnego kończenia nauki.

GRUPY DOCELOWE
Główna grupa docelowa:
- Młodzi ludzie w wieku 14-18 lat
  (PREWENCJA)
- Młodzi ludzie w wieku 18-24 lat
  (INTERWENCJA)

Eksperci:
- Nauczyciele i pedagodzy 
- Osoby pracujące z młodzieżą

Pośrednia grupa docelowa:
- Instytucje edukacyjne
- Młodzieżowe organizacje 
  pozarządowe
- Centra doradztwa zawodowego
   dla młodzieży

WYNIKI:
1) PAKIET DLA EKSPERTÓW 
2) GRA ONLINE "PODRÓŻ W TWOJĄ 
    PRZYSZŁOŚĆ" dla osób w wieku od
    14 do 18 lat
3) ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE DO OCENY 
    KOMPETENCJI DLA OSÓB W WIEKU
   od 18 do 24 LAT
4) PLATFORMA EDUKACYJNA

ZAJĘCIA:
n. 3 dniowy krótki program szkoleniowy 
dla ekspertów pracujących z młodzieżą 
w wieku 14-18 lat w Polsce (osoby 
wcześnie kończące naukę  ESL)

n. 3 dniowy krótki program szkoleniowy 
dla ekspertów pracujących z młodzieżą 
w wieku 18-24 lat na Cyprze (osoby 
wcześnie kończąca naukę  ELET)

CELE:
- opracowanie programu identyfikacji, 
prewencji i interwencji  w celu 
przeciwdziałaniu ESL z wykorzystaniem 
innowacyjnych narzędzi
- tworzenie możliwości  kontynuowania 
kształcenia poprzez otwartą edukację i 
innowacyjne rozwiązania
- kształcenie i wsparcie  ekspertów  w 
zakresie rozpoznawania, prewencji oraz 
radzenia sobie ze zjawiskiem wczesnego 
kończenia nauki ESL 
- opracowanie wysokiej jakości 
materiałów szkoleniowych oraz 
metodologii dla ekspertów
- motywowanie młodzieży  do nauki, 
rozwoju umiejętności i predyspozycji 
zawodowych
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