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TERVETULOA
Tervetuloa Coherent projektin ensimmäisen tiedotteen pariin.

Coherent -projekti on aloittanut ja me kaikki ahkerat kumppanit 

työskentelemme avustaaksemme merkittävästi nuorten 

voimaannuttamisessa, että he muovaisivat maailmaa ympärillään.

Juhlimme Chorentin hyväksymistä ja yhtenäisyyden valaa kokoamalla

kumppanit, asiantuntijat ja nuorisojärjestöjen jäsenet.

Tässä Coherent -projektin tiedotteen numerossa VOIT:

    Löytää lisätietoa siitä mistä Coherentissa on kyse.

    Nähdä työpakettien tiedot laajemmassa kuvassa.

    Lukea Coherentin uutisia ja tulevista toiminnoista, ja tietää enemmän

verkostoitumisesta kansallisissa tapahtumissa.

    Löytää tietoa miten voit oppia lisää Coherentista 

ja sosiaalisen median osoitteista

•
•
•

•

"Tämän päivän nuoriso
  on huomisen johtajia”

Nelson Mandela

COHERENT ensimmäinen

 workshop Klaipedassa (LT)

Coherent Workshop järjestetään Klaipedassa, jossa me aiomme

•
•

•

•

esitellä huippuanalyyseja ja kerätä palautetta.

Konsultoida nuorisoa tärkeistä asioista Tietokeskuksen, 

e-modulien, e-oppikirjojen, valmiuksien kehittämisen, 

toimintamallien työkalupakin, jne.  asiasisällöissä

Sopia sisällöistä ja rakenteesta, todellisen tarpeen perustasta,

työskennellä pääasioiden, teemojen ja otsikoiden arvoväitteistä

Kerätä edellytyksiä ja ehdotuksia Tietokeskuksen 

rakentamiseksi, modulien toimintamallien työkalupakkien

 ja liikkuvuuden suunnittelemiseksi.

Lisätietoa Coherent -projektista: 



Miten ( ja mitä)  

aiomme saada aikaan?
COHERENT pyrkii esittelemään panostuksen Nuorten Strategiaan voimaannuttamalla,

sitouttamalla ja verkostoitumalla. Päämääränä on lisätä nuorison osallistumista kansalaiselämään,

jotka liittyvät nuorisotavoitteisiin #3, #4, #10, edistää rajoja ylittävää liikkuvuutta ja laajentaa nuorten

yhteistyötä projekteissa, mukaan lukien valmiuksien kehittämisessä. Projektin toimintaa tullaan

toteuttamaan seitsemällä työpaketilla, joista viisi on sisältöpainotteisia. Niitä ovat:

  Perustaso: olemassaolevat väylät ja haasteet Tietokeskus

   Kansainvälisten valmiuksien kehittäminen

Käytäntöjen työkalupakki

Nuorten sitouttaminen

 Levittäminen ja viestintä

 Johtaminen ja koordinointi

TALLENNA PÄIVÄMÄÄRÄ!

Viisipäiväinen nuorten liikkuvuus (lyhytaikainen vaihto) Mariborissa (Slovenia) 

kesällä 2022, pyrkii isännöimään 150 nuorta,

Ennenkaikkea; vierailu paikallisessa nuorisoyhdistyksissä ja verkostoituminen

Siitä tulee historiallinen tapahtuma kansalaisjärjetöille, päätöksentekijöille,

nuorisotyötekijöille ja kaikille nuorille, jotka hankkivat

pätevyyksiä, laajentavat taitojaan temaattisissa prioriteeteissa ja 

digitalisaatiossa, luovat yhteisiä nuorisoprojekteja,

ja kehittävät valmiuksia otsikoiden mukaisissa nuorison päämäärissä.

tulee olemaan tapahtuman kohokohta!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, ja älä missaa mahdollisuutta!

VOIMAANNU

SITOUDU

LIITY
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