ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Tο έργο BRAVE στοχεύει στο να συνεισφέρει στις ζωές των ενηλίκων
ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας την απασχολησιµότητά τους. Το έργο εστιάζει
στα κίνητρα και στην απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων από τους ενήλικους
ανέργους µαζί µε στήριξη και εξειδικευµένη κατάρτιση. Το έργο BRAVE χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Στρατηγικές
συµπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων) και διαρκεί 24 µήνες, από
1η Νοεµβρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2019.

ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ
Στις 11-15 Ιουνίου 2018, 30 συµµετέχοντες από 6 διαφορετικές

Η εκπαίδευση βασίστηκε στο καινοτόµο και εκπαιδευτικό

χώρες (Λιθουανία, Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουµανία)

πρόγραµµα, έναν καλά δοµηµένο οδηγό που σκοπεύει να

συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Μάθηµα Ενδυνάµωσης, το οποίο

βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευτές στο να κινητοποιήσουν

διεξήχθη στην Βαλένθια. Κατά τη διάρκεια αυτής της

τους ανέργους. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελική εκδοχή

εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες ενεπλάκησαν σε διαφορετικές

του εκπαιδευτικού προγράµµατος από την ιστοσελίδα του

δραστηριότητες και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν

BRAVE: http://www.iliketobebrave.eu/download/

καλύτερα τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν τις επαγγελµατικές
φιλοδοξίες τους αλλά και να θέσουν νέους στόχους.

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ KAINOTOMOY ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BRAVE
ΦΑΣΗ 1 -ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ BRAVE:
HTTP://WWW.ILIKETOBEBRAVE.EU/DOWNLOAD/
ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BRAVE
Το πακέτο εργασίας 1 που αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα (φάση 1) για την
κινητοποίηση των ενηλίκων ανέργων διαρκεί 5 ηµέρες και περιλαµβάνει 4 διδακτικές
ενότητες:
∆ιδακτική Ενότητα1: Γνωρίστε τον εαυτό σας
∆ιδακτική Ενότητα 2: Ανακαλύψτε την προσωπική σας προοπτική για ένα νέο
επιχειρηµατικό µοντέλο
∆ιδακτική Ενότητα 3: Χαρτοφυλάκιο πρωτότυπων ιδεών
∆ιδακτική Ενότητα 4: Η συνεισφορά µου στην κοινωνία
Το καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι έτσι δοµηµένο, ώστε να είναι πιο εύκολα
κατανοητό και να χρησιµοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτές που δουλεύουν στην
κινητοποίηση ανέργων. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαµβάνει µία εισαγωγή, όπου οι
µαθησιακοί στόχοι και τα βασικά θέµατα παρουσιάζονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο.
Το εν λόγω διδακτικό βιβλίο είναι άρτια σχεδιασµένο, γεµάτο από δοµηµένα σχέδια και
φωτογραφίες που το καθιστούν ελκυστικό για ανάγνωση και χρήση.
Θέλεις να µάθεις περισσότερa για το έργο BRAVE; Επισκέψου την ιστοσελίδα του έργου και
την σελίδα στο Facebook, δες όλες τις δράσεις που συµβαίνουν τώρα και αυτές που είναι
σχεδιασµένες για το µέλλον και µείνε συντονισµένος για την εξέλιξη του έργου.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Fundatia Dezvoltare in Europa (Ρουµανία)
Social Innovation Fund (Λιθουανία)
InEuropa srl (Ιταλία)
KMOP (Ελλάδα)
Stichting PRIME (Ολλανδία)
CARDET (Κύπρος)
FYG Consultores (Ισπανία)
Zenit Formazione (Ιταλία)

Που θα µας βρεις:

http://www.iliketobebrave.eu/home/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/
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