
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus +. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 
 

4ο Ενημερωτικό 
Δελτίο  
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Πρόοδος και εξελίξεις 

 
 
 

Το έργο motivatEyoUth έχει επεκταθεί  
 
Το Erasmus+ έργο motivatEyoUth έχει επεκταθεί, οι 
εταίροι θα συνεχίσουν να εργάζονται παράλληλα για 
έξι ακόμη μήνες έως τις 30 Ιουλίου 2021 για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. 
Το ξέσπασμα της πανδημίας που συνέβη μέσα στο 
2020, δημιούργησε δυσκολίες για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του έργου, καθώς οι εταίροι δεν 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν ούτε μεταξύ 
τους, ούτε με τις ομάδες στόχου του έργου λόγω των 
περιοριστικών μέτρων σε κάθε χώρα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.motivateyouth.eu 
 
motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
o Διαδικτυακές 

Εκπαίδευσεις 
προσωπικού  

o Επέκταση έργου 
o Εκπαιδευτική 

εργαλειοθήκη 
o Διαδικτυακό Παιχνιδι 

«Ταξιδι στο Μελλον» 
o Εργαλείο αξιολόγησης 

ικανοτήτων ΤΠΕ 
o Διαδικτυακή πλατφόρμα 

 
 
 

Δοκιμή  
 
Τον Ιανουάριο του 2021 
ολοκληρώθηκε η πιλοτική 
δοκιμή των motivatEyoUth 
αποτελεσμάτων. Όλοι οι εταίροι 
συνέλεξαν σχόλια και 
αποτελέσματα μετά από κάθε 
εθνική πιλοτική δοκιμαστική 
δράση για να έχουν μια σαφή 
εικόνα του τι πρέπει να 
βελτιωθεί. 

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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Είστε δάσκαλος, εκπαιδευτικός ή λειτουργός νεολαίας; Θα θέλατε να λάβετε μέρος στις σύντομες 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας στο motivateyoutheu@gmail.com 
ή ακολουθήστε μας στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά μέσα για να ενημερώνεστε για τις 

δραστηριότητες του έργου myEU: www.motivateyouth.eu 

Βελτίωση αποτελεσμάτων 
 
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής δοκιμαστικής 
φάσης, οι υπεύθυνοι εταίροι του έργου  
− UPORTO - Εργαλειοθήκη 
− COMCY - Διαδικτυακό παιχνίδι «Ταξίδι στο 

μέλλον» 
− OIC POLAND - Εργαλείο ΤΠΕ για την 

αξιολόγηση ικανοτήτων 
− OPEN EUROPE - Διαδικτυακή εκπαιδευτική 

πλατφόρμα 
έχουν αρχίσει να εργάζονται για έναν 
προκαταρκτικό συντονισμό που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την τελική έκδοση των 
αποτελεσμάτων του έργου και θα λάβει επίσης 
υπόψη τα σχόλια που θα συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια των κοινών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. 

Βραχυπρόθεσμες κοινές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες διαδικτυακά  
Οι δύο βραχυπρόθεσμες κοινές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που αρχικά είχαν 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τον 
Απρίλιο του 2020 στην Κύπρο και στην Πολωνία, 
λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας κατάστασης που 
εξακολουθεί να μην επιτρέπει στους εταίρους και 
τους συμμετέχοντες να ταξιδέψουν έπρεπε να 
επαναπρογραμματιστούν διαδικτυακά. 
  
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο 
ξεχωριστές συνεδρίες (3 ημέρες η καθεμία). 
Η πρώτη θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, 
λειτουργούς νεολαίας, κοινωνικούς λειτουργούς, 
εκπαιδευτές που εργάζονται με νέους ηλικίας 14-
18 ετών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου. 
Η δεύτερη συνεδρία απευθύνεται σε 
επαγγελματίες που εργάζονται με νεαρούς 
ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που έχουν 
εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. 
 
Σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 
έργου μας το πρόγραμμα των δύο εκπαιδεύσεων. 
  
Αυτές οι δραστηριότητες θα είναι μια μοναδική  
εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, 
που θα συμμετέχουν από όλες τις χώρες εταίρους, 
ώστε να εξοικειωθούν και να είναι ικανοί στη 
χρήση των αποτελεσμάτων των έργων, καθώς και 
να μοιραστούν πολύτιμα σχόλια και εμπειρία. 
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