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Mistä NEET SYSTEM -projektissa on kyse?
NEET-SYSTEM -projekti pyrkii kehittämään koulutusmateriaalien kokonaisuuden tukemaan
kouluttajia vastaamaan haastavampien NEET-ryhmien tarpeita.

Tässä projektissa NEET -termillä viitataan nuoriin, joilla on aiempia negatiivisia
kokemuksia koulutuksesta, tai he ovat keskeyttäneet koulunkäyntinsä
varhaisessa vaiheessa, eivätkä ole suorittaneet muodollista koulutusta loppuun.
NEET-SYSTEM projektikonsortio on
sitoutunut puuttumaan heikkoihin
lähtökohtiin, torjumaan koulutuksen
epäonnistumista ja parantamaan
pedagogisia ja didaktisia lähetysmistapoja
aikuiskoulutuksessa.

KUINKA?
suunnittelemalla
ja
kehittämällä
haastelähtöiseen oppimiseen
pohjautuvaa
räätälöityä
koulutusta,
tarkoituksena
aktivoida NEET-nuoria ja
tukea heitä kehittämään
taitoja ja osaamista, jotka
auttavat heitä integroitumaan
uudelleen koulutukseen tai
työelämään.

FOKUS
itseluottamuksen
rakentaminen,
johon
aiemmat
kielteiset
kokemukset ovat saattaneet
vaikuttaa kielteisesti sekä
puuttuminen
sitoutumista
estävään
motivaatiovajeeseen.

Verkkopakopelit sisältävät oppimismateriaaleja,
joissa käsitellään neljää markkinasuuntautunutta
osaamisaluetta:
Sosiaaliset ja
kansalaistaidot
Aloitekyky ja
yrittäjyys

Digitaaliset taidot

Tietoisuus kulttuurista
ja kulttuurin
ilmaisumuodot

Projekti tulee kehittämään
myös
aikuiskouluttajille
suunnatun

Täydennyskoulutusohjel
man uuden oppimateriaalin
käyttämisestä ja sellaisten
taitojen kehittämisestä, joiden
avulla
he
pystyvät
kehittämään uusia haasteita
tulevaisuudessa.

HYÖDYT:
- pelit edistävät osallistumista,
jopa niiden kohdalla, joilla
muodollinen koulutus on
epäonnistunut
- pakopelien yhteistyöhön
perustuvat elementit auttavat
oppijoita kehittämään sosiaalisia
ja tiimityöskentelytaitoja, jotka
ovat arvokkaita taitoja
työmarkkinoilla.
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Mitä tähän mennessä on
tapahtunut?
Kaksipäiväisessä
aloituskokouksessa
lokakuussa 2018 partnerit tapasivat
Virginiassa,
Irlannissa
tutustuakseen
toisiinsa,
keskustellakseen
projektin
tavoitteista ja tehdäkseen suunnitelmia
tulevalle.
Kokouksen aikana kumppanit esittelivät
edustamansa
organisaatiot
sekä
koulunkäynnin keskeyttämisen ja toisen
mahdollisuuden koulutuksen tilanteen
partnerimaissa. Partnerit esittelivät myös
olemassa
olevia
ohjelmia,
joiden
kohderyhmänä ovat NEET-nuoret.
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Toinen
partnerikokous
pidettiin
Rzeszowissa, Puolassa helmikuussa 2019.
Tämän kokouksen tarkoituksena oli
tarkastella
kahdeksaa
jo
kehitettyä
materiaalia, jotka käsittelivät sosiaalisia ja
kansalaistaitoja.
Partnerit esittelivät myös ehdotuksiaan
täydennyskoulutusohjalmasta,
verkkoportaalista,
levityskanavista
ja
vaikutussuunnitelmasta.

MITÄ SEURAAVAKSI?
➢ Partnerit aloittavat työskentelyn
ryhmissä ja kehittävät 32
pakopeliresurssia. He testaavat
niitä sidosryhmien kanssa,
kääntävät ne kullekin
partnerikielelle ja tuottavat ne
mediamuotoisina pakopeleinä.
➢ Täydennyskoulutuksen
kehittäminen, jossa käsitellään
innovatiivisia pedagogisia
menetelmiä koulutuksen
toteuttamiseksi dynaamisissa
verkkoympäristöissä ja
koulutuksellisiin pakopeleihin
pohjautuvien työkalujen
rakentamista.

Projektin yhteystiedot
Jos olet kiinnostunut liittymään
sidosryhmiin
ota yhteyttä kotimaasi partneriin tai
projektin koordinaattoriin saadaksesi
lisätietoa projektista.
.
Vieraile verkkosivuillamme:
https://www.neet-system.eu/
ja seuraa Facebook -sivujamme:
https://www.facebook.com/ NEET-System
Project

NEET-SYSTEM projektikonsortio koostuu 9 partnerista seuraavista maista: Kroatia, Kypros, Tsekin tasavalta, Suomi,
Saksa, Irlanti, Puola, Sveitsi ja Iso-Britannia

