Projekt „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji
społecznych i obywatelskich” – drugie spotkanie międzynarodowe
zynarodowe we Wrocławiu

Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej
edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” finansowanego przez program
Erasmus + odbyło się w dniach 10
10-14 października 2016 we Wrocławiu, w Polsce.
Polsce Spotkanie odbyło
się w Centrum Sektor3 – w siedzibie organizacji goszczącej Fundacji „Umbrella
Umbrella” i jednocześnie
miejscu,, w którym organizacje mogą rosnąć, rozwijać i doskonalić swoje kompetencje społeczne i
obywatelskie.
Spotkanie to miało kluczowe znaczenie dla naszeg
naszego projektu - z jednej strony pierwszy
p
rok
naszej ciężkiej pracy dobiegł koń
końca, z drugiej strony zbliża się bardzo
dzo ważny moment dla naszej pracy
koncepcyjnej – pierwsza wersja rezultatu intelektualnego wyłoni się w ciągu najbliższych trzech
miesięcy. W prostych słowach, co to oznacza? Zrealizowaliśmy badanie przygotowawcze, stanowiące
fundamenty naszej pracy,
cy, co zebraliśmy w ponad 100 stronicowy raport i zbiór metod edukacji
nieformalnej. Zorganizowaliśmy dla 30 młodych osób i osób pracujących z młodzieżą z Czech, Litwy i
Polski,
olski, zaangażowanych w nasz p
projekt jako eksperci w pracy koncepcyjnej. Przeprowadziliśmy
testowanie naszych nowych metod w każdym z krajów partnerskich. Działania te dały podstawę dla
naszej koncepcji rezultatu intelektualnego jakim jest innowacyjna ścieżka edukacji nieformalnej w
zakresie wzmacniania kompetencji społecznych i obywatelskich.
Obok działań
ń przekrojowych
przekrojowych: zarządzanie projektem, finanse, monitoring i ewaluacja,
upowszechnianie, raportowanie, podczas tego spotkania przeprowadziliśmy żywą dyskusję i burzę
mózgów dotyczącą najlepszej dro
drogi ku realizacji naszego celu – stworzenia narzędzia, które będzie
użyteczne i przyjazne dla młodzieży , osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych,
nauczycieli i osób pracujących
ych z mł
młodzieżą NEETs. Mamy
amy wspaniałe (mamy nadzieję!) pomysły,
p
a
teraz nadszedł czas, aby zaczął wyłaniać się namacalny rezultat.
Kolejne kroki, które będą podjęte w projekcie będą polegać na pracy koncepcyjnej, testach,
te
eksperymentowaniu, i organizacji szkoleń.
Mamy nadzieję, że pod koniec tego wyzwania będziemy mogli
ogli powiedzieć: dobra robota!
Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus + KA 2 Partnerstwa Strategiczne w
obszarze młodzieży. Partnerzy projektu: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrel
"Umbrella"
(koordynator projektu) , Czeska Rada Dzieci i Młodzieży oraz Litewskie Centrum Młodzieży

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
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The project “Cooperation for social and civic competences’ innovative
education" – second transnational project’s meeting in Wroclaw

The second transnational meeting under the project “Cooperation for social&civic
competences' innovative education” funded by Erasmus + programme was held on 10-14 October
2016 in Wrocław, Poland. The meeting took place in Sektor3 Centre – the offices of hosting partner
“Umbrella” Foundation and at the same time the place where organisations can grow, develop and
improve their competences in social and civic field.
This meeting was crucial for our project – on one side the end of the first year of our hard work
come to the end, on other side a very important moment in conceptual work is approaching –
Intellectual Output’s first version finalisation. What does it means in simple words? A huge part of
research on non formal education methods for youth was done and became over 100 pages
document as basis for our work. Two big transnational trainings took place, both for 30 young people
and youth educators, from Czech Republic, Lithuania and Poland, acting in our project as experts in
conceptual work. First experimentation of our methods happened in each partner country. These
activities founded basis for our Intellectual Output concept, means innovative pathway for social and
civic competences education.
Beside cross-sectorial activities: project’s management, finances, monitoring&evaluation,
dissemination, in those four days we discussed, lively debated and brainstormed on development of
this pathway, with main objective – to make it useful and friendly as much as it is possible for youth,
youth workers and educators, youth organisations and those who work with young people outside
education, training and employment. We got great (we hope!) ideas and now it’s time to start to
transform into tangible tools.
Next project’s steps will consist on conceptual work, testing and experimentation, training in
Czech Republic and transnational meeting in Lithuania.
We hope, at the end of this challenge we would be able to say: well done!
The project is financed by Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships in field of Youth program.
The partner of the project: Foundation for Support of Non-Governmental Organizations "Umbrella"
(project coordinator), Czech Council of Children and Youth and The Lithuanian Youth Center.
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