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TERVETULOA UNWIND PROJEKTIN
III
UUTISKIRJEEN PARIIN!
Tällä kertaa kerromme sinulle lisää:
•
•
•

Viimeisimmistä saavutuksistamme
tämän hetken toiminnastamme
Tiedotustapahtumista
Kolmannesta kansainvälisestä
partnerikokouksesta

ja

MITÄ OLEMME SAANEET
AIKEISEKSI?
Kyproksella järjestetyn toisen partnerikokouksen
jälkeen, projektipartnerit ovat työskennelleet
projektin

tuotosten;

työkalupakin,

IO2

työkalupakin

ja

työkalupakin

IO1

Tärkeiden
IO3

Jokaisessa partnerimaassa pidetään
maaliskuun
2020
aikana
tiedotustapahtuma,
jonka
tarkoituksena on tukea projektin
tavoitteita ja tuotettujen materiaalien
käyttöä.

•

AKLUB,
UNWIND
-projektin
koordinaattori, isännöi ja järjestää
päätöskonferenssin 80 nuorisotyön ja
henkilöstöhallinnon edustajalle Tšekin
tasavallassa.

taitojen

parissa.

Myös

verkko-oppimisympäristö

kieliversioineen on valmiina käyttöönotettavaksi.
UNWIND -projekti on nyt siirtymässä tärkeään
vaiheeseen,

jolloin

viimeistellään

ja

Tästä

•

Stressinhallinnan

toteuttamisen

projektin

Urahallinnan

TIEDOTUSTAPAHTUMAT

syystä

kaikki

oppimateriaalit

käännetään
partnerit

partnerikielille.

ovat

pyrkineet

varmistamaan huolellisesti, että kaikki tuntevat
tehtävänsä ja vastuunsa.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

3. Kansainvälinen
projektikokous
Suomessa

KOKOUKSEN AIKATAULU
UNWIND -projekti
partnerikokoukseen
Suomessa.

kokoontui
23.9.2019

kolmanteen
Joensuussa,

Kokous aloitettiin yleisillä esittelyillä ja
tervehdyksillä. Sovitun aikataulun mukaisesti
partnerit pitivät lyhyen katsauksen projektin
tuotoksista, tavoitteista ja menetelmistä. Suurin
osa kokouksen ajasta käytettiin keskusteluun
tähän menneessä kehitettyjen tuotosten
levittämiseen liittyen sekä keskusteltiin myös
siitä, mitä toimia tarvitaan yhteistyön laadun,
tehokkuuden ja vaikutusten parantamiseksi.
Kokous pidettiin mukavassa ilmapiirissä ja
työnjako oli selkeää tulevien tehtävien osalta.

ISÄNTÄPARTNERI
SEURAAVAKSI…
Työmme projektin parissa jatkuu:
•

•

•
•

IO1, IO2 ja IO3 - tuotosten
englanninkielisten
versioiden
viimeistelyjen jälkeen, partnerit kääntävät
ja lokalisoivat niiden sisällöt.
IO4
–
Perehdyttämiskoulutuksen
viimeistely ja tuottaminen kaikilla
partnerikielillä
Verkko-oppimisportaalin viimeistely
Neljäs kansainvälinen partnerikokous 2.
helmikuuta 2020 Rzeszówissa, Puolassa

NÄIN LÖYDÄT
MEIDÄT VERKOSTA:

Projektin suomalainen partneri Innoventum Oy,
Isännöi kokousta. Innoventum Oy on vuonna
2001 perustettu yritys, joka toimii Joensuussa ja
Helsingissä. Yrityksellä on vahva osaaminen
helppokäyttöisten verkkopohjaisten sovellusten
kehittämisessä
eri
käyttötarkoituksiin
e-oppimisesta
verkkokauppoihin
ja
videostriimaukseen. Yrityksen tavoitteena on
olla modernien verkkoteknologioiden ja
verkkopohjaisten ratkaisujen edelläkävijä.

Vieraile verkkosivuillamme:
www.unwind.work
ja Facebook-sivuillamme:
https://www.facebook.com/
unwind.work/
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