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TERVETULOA
LUKEMAAN UNWIND PROJEKTIN VI
UNWINDUUTISKIRJETTÄ!
-projekti
on
tullut
loppuvaiheeseen. Hyödynnä projektin
tuotoksia, jotka ovat kaikkien saatavilla
projektin verkkosivuilla www.unwind.work

VIIME AIKOINA TAPAHTUNUTTA
UNWIND
-projektin
levitysseminaarit
pidettiin Tšekin tasavallassa, Irlannissa,
Suomessa, Puolassa ja Kyproksella.
Nämä
sidosryhmätapahtumat
kohdennettiin nuorille koulutusta tarjoaville
tahoille, yritysten henkilöstöpäälliköille,
paikallisille
työvoimatoimistoille,
paikallisyhteisöjen edustajille, julkisten
palvelujen edustajille ja eri organisaatioille.
Tapahtumien avulla UNWIND -projektin
tuotoksia esiteltiin keskeisille sidosryhmille
sekä
etsittiin
tukea
projektin
levittämistoimille.

Koronaviruspandemian takia projektin oli
mukautettava keinoja levitysseminaarien
järjestämiseksi.
Esimerkiksi
Tšekin
tasavallassa järjestettiin kaksi pienempää
tapahtumaa, joihin osallistui kumpaankin 15
henkilöä.
Kuva tapahtumasta.
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PROJEKTIN 5
KESKEISTÄ
TUOTOSTA
videota
uranhallintaan liittyvistä

1. 12
keskeisistä aiheista.
2. 12
videota
työelämätaitojen
kehittämiseen.
3. 12 stressinhallintaan keskittyvää
videota.
4. Täydennyskoulutusohjelma nuorten
työntekijöiden
ohjaajille
ja
henkilöstöjohtajille.
Koulutus
koostuu
lähiopetuksesta
ja
itsenäisestä opiskelusta.
5. Verkko-oppimisympäristö,
jossa
projektin kaikki tuotokset ovat
saatavilla.

MITÄ HYÖDYT PROJEKTIN
TUOTOKSISTA?
36 videoesityksen avulla saat tärkeitä ja
käytännöllisiä tietoja tietystä aiheesta
vain

muutamassa

minuutissa

–

esimerkiksi:
Tunneäly
Yhteisymmäryksen
rakentaminen
Sopeutuminen

organisaation

muutokseen
Aktiivinen kuunteleminen
Kuinka johtaa tiimikokouksia
Rakentava kritiikki
Tehtävien delegointi
Tehokas tiimityöskentely
Ongelmien priorisointi
Nukkuminen ja stressi
Stressinhallinnan neljä avainta
Viivyttely

NÄIN LÖYDÄT
MEIDÄT VERKOSTA
Vieraile verkkosivuillamme:
www.unwind.work
As for
next output, which is an training
ja the
Facebook-sivuillamme:
program, its participants will be able to:
https://www.facebook.com/
The meeting started with the general
unwind.work
introductions and greetings followed by a
short review of the project – recent outputs,
objectives, schedule and methodology.
A great deal of attention was paid to discuss
piloting of completed outputs in all countries
of the partnership.
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