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Partneri uzskatī ja,  ka ir nepieciešams
izveidot mācību materiālus ,  kas būtu
paredzēti jaunatnes darbiniekiem, kuri vēlas
uzlabot savu ikdienas praksi ,  padarot to
iekļaujošāku, bet kuriem nav atbi lstošas   
apmācības vai stratēģijas ,  lai to darītu .

Otrā zīne
TRAINING KIT IR GATAVS!

2 .  SĒJUMS JANVĀRIS 2022

Kā noskaidroja partneri ,  ir  pieprasī jums pēc zināšanām par modeļiem, kas vada jaunatnes
darbinieka izgl īt ības funkci ju un ikdienas praksi ar jauniešiem – īpaši ar NEET –, lai
motivētu viņus turpināt mācīt ies ,  iekļauties darba tirgū vai būt aktīvākiem 
 l īdzdalībniekiem sabiedrībā. Turklāt ,  partneri arī uzskata, ka jaunatnes darbiniekus ir
nepieciešams apmācīt pedagoģiskajās stratēģijās ,  lai veicinātu jauniešu radošumu, kā arī ,
lai atbi ldētu uz Digitālās mākslas un sociālās iekļaušanās jautājumiem.

Šī kursa galvenais mērķis ir apmācīt
jaunatnes darbiniekus, ne t ikai sniedzot
teorētiskās zināšanas par sociālo
iekļaušanos un jaunatnes darbu, bet arī
nodrošinot viņus ar stratēģijām, resursiem
un paņēmieniem, kas nepieciešami, lai
pielāgotos izgl īt ības kontekstam un
realitātei .  Tas arī ļaus paliel ināt interesi
par mācību priekšmetu un apgūt jaunas
neformālās un ikdienas mācīšanās
metodikas, kā arī metodes gan grupās, gan
individuāli ,  pielāgotas jauniešu
daudzveidībai un Ni-Nis īpašajām
vajadzībām. Tas veicinās viņu darba
nepārtrauktu uzlabošanu, lai r is inātu
jauniešu radošo potenciālu,  jauno
tehnoloģiju potenciālu un jaunatnes
darbinieku un viņu jauniešu specif iskās
īpašības un vajadzības .
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Arte-D projekta partneri

https ://arte-d.eu/

Kurss ir strukturēts 3 moduļos :

1 .  Pedagoģiskās stratēģijas neformālā un
ikdienas kontekstā, lai veicinātu jaunu bērnu
radošumu un motivāci ju ;

2 .  Digitālā māksla:  māksl iniecisko un
digitālo prasmju uzlabošana, lai
paaugstinātu nodarbinātības iespējas un
mūžizgl īt ību;

3 .  Jaunu stratēģiju īstenošana un
pielāgošana specif iskos jaunatnes
kontekstos .

Kurss būs pieejams tiešsaistē,  interaktīvā
formātā, angļu, spāņu, maķedoniešu un
latviešu valodā, atklātā un vis iem l ietotāj iem
pieejamā veidā.
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IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU
ASOCIĀCIJA “OPENEUROPE” -
SPĀNIJA

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA BIEDRĪBA
VOLUNTEER CENTER BITOLA -
ZIEMEĻMAĶEDONIJA

NODIBINĀJUMS INOVĀCIJAI  UN
IZGLĪTĪBAI  “ZINI”  -  LATVIJA


