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Δραστηριότητες του έργου έως τώρα!

2η Διακρατική Συνάντηση του Έργου στη Λάρισα

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου στη Λάρισα,
η οποία συντονίστηκε από τον αρχηγό εταίρο Jugend-
& Kulturprojekt e.V. και φιλοξενήθηκε από το
Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία. Σκοπός της συνάντησης ήταν:
- Η παρακολούθηση της προόδου του έργου η οποία
έγινε με την επιθεώρηση των εργασιών του έργου από
τους εταίρους, σε σχέση με το σχέδιο του έργου
- H συζήτηση για την ανάπτυξη του πρώτου
πνευματικού αποτελέσματος (ΙΟ1): DARE Πρακτικός
Οδηγός για την Ένταξη, εστιάζοντας στην προσαρμογή
του περιεχομένου στις ανάγκες των ομάδων-στόχων
του έργου
- Ο σχεδιασμός της επερχόμενης DARE LTTA-
βραχυπρόθεσμης κοινής εκπαιδευτικής
δραστηριότητας για το προσωπικό των εταίρων, που
θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019 στην Πίζα
της Ιταλίας.
- Η εκκίνηση των εργασιών πάνω στη δομή του
δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος (ΙΟ1):
Εγχειρίδιο DARE Ψηφιακής Αφήγησης για την
ενδυνάμωση και του τρίτου πνευματικού
αποτελέσματος IO3: Πλατφόρμα Truth και DARE
(πλατφόρμα e-learning)
- Η συζήτηση για τις δραστηριότητες διάδοσης του
έργου και η επικαιροποίηση των διάφορων σχεδίων
του έργου και η επίλυση κάθε διοικητικού,
διαχειριστικού και τεχνικού ζητήματος του έργου.

Σύσταση της πρώτης ομάδας-εστίασης του έργου
Δημιουργήθηκαν οι πέντε τοπικές ομάδες εστίασης του έργου, αποτελούμενες από εργαζόμενους σε
θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, μέλη ΜΚΟ νεολαίας, προσωπικό ΜΚΟ και στελεχών
νεολαίας. Ο σκοπός αυτών των τοπικών ομάδων εστίασης είναι να δώσουν τις ιδέες τους και να
αξιολογήσουν το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα (ΙΟ1): DARE Πρακτικό Οδηγό για την ένταξη και το τρίτο
πνευματικό αποτέλεσμα (ΙΟ3): Πλατφόρμα Truth και Dare. Η επιλογή των μελών τους βασίστηκε σε κίνητρα
συμμετοχής και έγινε με κριτήρια κατά των διακρίσεων και σεβασμό στην ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων
και στην ισότιμη εκπροσώπηση και των δύο φύλων.
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Επικοινώνησε μαζί μας!

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Το υλικό αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του

συγγραφέως, η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε

καμία περίπτωση υπεύθυνοι για την οποιανδήποτε χρήση που μπορεί να

γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Κωδικός Έργου: 
2018-3-DE04-KA205-017203

Eπερχόμενες δραστηριότητες

DARE LTTA στην Πίζα της  Ιταλίας
Από τις 11 έως τις 17 Νοεμβρίου 2019, 20 στελέχη των
οργανώσεων-εταίρων, εργαζόμενοι για τη νεολαία,
στελέχη νεολαίας, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί θα
παρακολουθήσουν την DARE LTTA (Learning Teaching
Training Activity) τη βραχυπρόθεσμη κοινή
εκπαιδευτική δραστηριότητα για το προσωπικό των
εταίρων που θα διεξαχθεί στην Πίζα της Ιταλίας.

Η LTTA θα συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των
εταίρων και θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών του προσωπικού, των
εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, των εκπαιδευτικών,
των εκπαιδευτών και των στελεχών νεολαίας των
εταίρων οργανισμών. Η DARE LTTA στοχεύει στην
αύξηση του αντίκτυπου μάθησης των άμεσων
συμμετεχόντων στους εταίρους οργανισμούς και στη
συμμετοχή περισσότερων ατόμων από κάθε εταίρο
παρέχοντας επιπλέον γνώσεις και εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας στα θέματα του έργου.

Μια πολύ σημαντική πτυχή της LTTA είναι ότι το ⅓ του
συνολικού αριθμού συμμετεχόντων θα είναι άτομα με
αναπηρίες. Κάποιοι θα συνοδεύονται από βοηθούς.
Αυτή η ομάδα-στόχος θα φέρει πολύ σημαντικές
προοπτικές και ιδέες για την LTTA, από την οποία
μπορούν να μάθουν οι εταίροι και οι οποίες θα είναι
πολύτιμες για τη διαδικασία του έργου γενικότερα.
Όσον αφορά τη δομή της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας, κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για
μια ημέρα της δραστηριότητας για την προετοιμασία
των συνεδριών, του ενημερωτικού υλικού και των
μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το
πεδίο ειδίκευσής τους.

https://dare-project.de/
https://www.facebook.com/disablethebarriers/

