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Dotychczasowe wydarzenia w projekcie!
Drugie Spotkanie Partnerstwa w Grecji
W dniach 12 i 13 września br., w biurze greckiego
partnera Ke.Di.Vi.M2 Kainotomia w Larisie, zostało
zorganizowane drugie spotkanie w projekcie, które
poprowadziła
przedstawicielka
organizacji
koordynującej Jugend- & Kulturprojekt e.V..
Celem spotkania było:
 Omówienie postępu prac w podziale na
poszczególnych partnerów oraz porównanie
realizacji zadań z założeniami projektu.
 Omówienie niezbędnych zadań do opracowania
pierwszego
rezultatu:
Praktycznego
przewodnika DARE dotyczącego inkluzji
społecznej, w tym jak dostosować treści do
potrzeb grupy docelowej.
 Przygotowanie się do szkolenia LTTA, które
odbędzie się w listopadzie br. w Pizie we
Włoszech.
 Rozpoczęcie
prac nad projektowaniem drugiego
.
rezultatu: Podręcznikiem DARE o strukturze
opowieści cyfrowych, oraz trzeciego rezultatu:
platformą DARE do nauki online.
 Omówienie zadań w zakresie upowszechniania ,
dokumentacji i zarządzania projektem oraz
innych kwestii technicznych.

Powołanie pierwszej grupy fokusowej
Utworzono 5 lokalnych grup fokusowych. W ich skład wchodzą osoby pracujące z młodzieżą,
trenerzy, szkoleniowcy, nauczyciele, młodzi członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy
organizacji pozarządowych i liderzy młodzieżowi. Rekrutacja polegała na motywacji tych osób do
wspierania działań projektowych. Przedstawiciele grup fokusowych będą opiniować oraz oceniać
pierwszy oraz trzeci rezultat projektu DARE.

Nadchodzące wydarzenia!
Szkolenie DARE w Pizie
20 osób, w tym przedstawicieli z organizacji
partnerskich, osoby pracujących z młodzieżą, liderzy
grup młodzieżowych, trenerzy oraz nauczyciele,
weźmie udział w szkoleniu LTTA (z ang. learning
teaching training event), które odbędzie się w Pizie
we Włoszech w dniach od 11 do 17 listopada br.
Szkolenie przyczyni się do budowania kapitału
uczestniczących w nim osób, a także rozwoju ich
umiejętności i zdolności do pracy z osobami
z niepełnosprawnymi. Ponadto celem szkolenia jest
zainteresowanie i zaangażowanie większej liczby
osób poprzez dostarczenie wysokiej jakości wiedzy
oraz szkolenia na tematy związane z projektem.
Jednym z ważnych aspektów szkolenia jest to, że ⅓
uczestników to osoby z niepełnosprawnościami.
Niektórym takim osobom towarzyszyć będą
asystenci. Ta grupa docelowa przyniesie bardzo
dużo wartości do szkolenia, z których pozostali
uczestnicy oraz partnerzy mogą czerpać bardzo
wiele, a tym samym wzbogacić prace projektowe.

Jeśli chodzi o agendę szkolenia, każdy z partnerów
będzie odpowiedzialny za jeden dzień szkoleniowy
w tematyce odpowiadającej jego specjalizacji.

Skontaktuj się z nami!
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