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Wydłużenie realizacji projektu motivatEyoUth 
 
Termin zakończenia realizacji projektu motivatEyoUth 
został wydłużony. Partnerzy będą kontynuować 
współpracę przez kolejne sześć miesięcy do 30 lipca 
2021r. w celu kontynuacji realizacji działań 
projektowych. 
Wystąpienie pandemii w 2020r., spowodowało 
trudności w sprawnej realizacji działań projektowych. 
Partnerzy nie mieli możliwości organizacji spotkań  
z grupami docelowymi projektu z uwagi na restrykcje 
wprowadzane w każdym kraju. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.motivateyouth.eu 
 

motivateyoutheu@gmail.com 

motivatEyoUthEU 

AKTUALNOŚCI 
 

o Krótkie programy szkoleniowe 

dla pracowników (online) 

o Wydłużenie terminu realizacji 

projektu  

o Zestaw narzędzi dla ekspertów 

o Gra online „Podróż w 

Twoją przyszłość” 

o Narzędzie ICT do 

oceny kompetencji  

o Platforma edukacyjna 

online 

 

 

Pilotaż 
 
W styczniu 2021r. został zakończony 
pilotaż rezultatów pracy 
intelektualnej opracowanych  
w ramach projektu motivatEyoUth. 
Partnerzy zgromadzili informacje 
zwrotne i rekomendacje od grup 
docelowych w swoim kraju w celu 
poznania możliwości wersji 
testowych oraz dokonania ulepszeń. 
 

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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Jesteś nauczycielem, trenerem lub pracujesz z młodzieżą? Jesteś zainteresowany/a uczestnictwem 

w szkoleniach online? Skontaktuj się z nami: motivateyoutheu@gmail.com 

Lub śledź naszą stronę internetową i media społecznościowe, aby być zawsze na bieżąco z 
działaniami w ramach projektu. 

www.motivateyouth.eu 

Wprowadzanie ulepszeń 
 
Po zakończeniu pilotażu partnerzy odpowiedzialni 
za rezultaty projektu:  
UPORTO - zestaw narzędzi dla ekspertów 
COMCY - gra online „Podróż w Twoją Przyszłość” 
OIC POLAND - Narzędzie ICT do oceny kompetencji 
OPEN EUROPE - Platforma edukacyjna online 
rozpoczęli wprowadzanie zmian i ulepszeń, które 
w rezultacie doprowadzą do stworzenia 
ostatecznej wersji produktów. Partnerzy wezmą 
także pod uwagę informacje zwrotne, które 
zostaną zebrane podczas krótkich programów 
szkoleniowych dla pracowników (online). 
 

Krótkie programy szkoleniowe dla 
pracowników (online) 
 
Dwa międzynarodowe wyjazdy na szkolenia dla 
pracowników, które pierwotnie miały odbyć się  
w kwietniu 2020r. na Cyprze i w Polsce, odbędą się 
online – ze względu na ograniczenia podróży 
zagranicznych w czasie pandemii. Obecnie 
jesteśmy na etapie organizacji wydarzenia. 
  
Szkolenia zostaną podzielone na dwie osobne 
sesje, po 3 dni każda. 
Sesja pierwsza adresowana jest do nauczycieli, 
osób pracujących z młodzieżą, pracowników 
socjalnych, trenerów, specjalistów pracujących  
z młodzieżą w wieku 14-18 lat, która jest 
szczególnie zagrożona przedwczesnym 
zakończeniem nauki. 
Sesja druga adresowana jest do specjalistów 
pracujących z młodymi dorosłymi w wieku 18-24 
lat, którzy przedwcześnie zakończyli naukę. 
Program obu kursów będzie wkrótce dostępny na 
stronie internetowej projektu. 
  
Działania te będą wyjątkowym doświadczeniem 
szkoleniowym i edukacyjnym dla uczestników ze 
wszystkich krajów partnerskich. Uczestnicy 
zaznajomią się oraz zdobędą kompetencje  
w zakresie korzystania z rezultatów projektów,  
a także wymienią się cennymi doświadczeniami  
i opiniami. 
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