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Στο πρόγραµµα συµµετέχουν εταίροι από 17
οργανισµούςip
... νστιτούτα επαγγελµατικού προσανατολισµού µε πολύ
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µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη και τον σχεδιασµό µέτρων
εκπαίδευσhς και καθοδήγησης.
... ξειδικευµένοι εταίροι οι οποίοι µπορούν να
εξασφαλίσουν την σύνδεση του προγράµµατος µε
ευρωπαϊκά δίκτυα εκπαίδευσης.και επαγγελµατικού
προσανατολισµού.
... Ινστιτούτα έρευνας και κοινωνικής πολιτικής θα
αποτελέσουν όργανο διοίκησης,παρακολούθησης και
ελέγχου του δικτύου σ’ένα γενικό επιστηµονικό και
πολιτικό πλαίσιο.
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Βασικές ∆εξιότητες και Επικοινωνία
Εκπαίδευση Με αναβαθµισµένες Αθλητικές
∆ραστηριότητες
Τα προηγούµενα χρόνια η έκφραση βασικές δεξιότητες
εξετάστηκε µε ιδιαίτερη προσοχή στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες. Ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες δεν
παρατηρούνται µόνο στους ανθρώπους µεγάλης ηλικίας
αλλά είναι σύνηθες γεγονός και µεταξύ των νέων και
ενηλίκων χαµηλής εκπαίδευσης στους οποίους αυτά τα
προβλήµατα συχνά συµπίπτουν µε έλλειψη κινήτρου να
συµµετάσχουν σε παραδοσιακά µέτρα αξιολόγησης.
Το πρόγραµµα Golden Goal στοχευει να δώσει την
δυνατότητα στους νέους µε προβλήµατα και ενήλικες µε
ιδιαίτερες αδυναµίες στην µόρφωση, να πετύχουν το δικό
τους χρυσό στόχο,καλυτερεύοντας το επίπεδο µόρφωσή
τους και να προωθήσουν την κοινωνικοποίηση τους και
την πολιτιστική τους συµµετοχή στην κοινωνία.
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Για να πετύχει αυτό το πρόγραµµα απαιτείται...
... Nα αναπτυχθούν βασικές κοινωνικές δεξιότητες µε
εκπαιδευτικά εργαλεία σε συνδυασµό µε αθλητικές
δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, αλλά ακόµη µε άλλα αθλήµατα
εξαρτώµενα από τις τοπικές συνήθειες και τις οµάδες στόχου),
µε σκοπό να προσελκύσουν συµµετέχοντες και να αυξήσουν
τα κίνητρα.
... Να αναπτυχθούν µεθοδολογικά εργαλεία που θα
περιλαµβάνουν ενότητες για τις ειδικές απαιτήσεις των
ακόλουθων οµάδων στόχου – άτοµα που έχουν εγκαταλείψει
τις σπουδές τους , εθνικές µειονότητες (ιδιαίτερα µετανάστες
και ROMA ) νέους και ενήλικες µακροχρόνια άνεργους και
άτοµα στο περιθώριο της κοινωνίας.
... Να επωφεληθεί από το δηµόσιο ενδιαφέρον για το
Ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα EURO 2008, και να
συνδέσει τους µορφωτικούς τοµείς των ενηλίκων µε τις
αθλητικές δραστηριότητες, επίσης να ευαισθητοποιήσει το
κοινό, σχετικά µε τους στόχους του προγράµµατος,
οργανώνοντας συγκεκριµένες Golden Goal εκδηλώσεις
διάδοσης σε κάθε χώρα που συµµετέχει στο πρόγραµµα.
Οι οδηγοί και τα εργαλεία θα σχεδιαστούν σε βάση
ιστοσελίδας για ελεύθερη πρόσβαση.

