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TERVETULOA
UNWIND -PROJEKTIN IV
UUTISKIRJEEN PARIIN!
UNWIND -projektin kehitystyö on tällä
hetkellä hyvässä vaiheessa, ja projektilla
on jo paljon tarjottavaa kohderyhmilleen.
Tässä uutiskirjeessä käsittelemme:
• Projektikonsortion viime aikaisia
toimia ja tulevien kuukausien
suunnitelmia.

• Neljättä

SEURAAVAKSI…
Seuraavien
projektipartnerit:
•

•

kuukausien

projektikokousta.

aikana

keskittyvät pääsääntöisesti levittämään
tietoa
projektin
verkkooppimisportaalista
ja
tiedotustapahtumista, joiden avulla
mainostetaan projektin tuotoksia.
tapaavat
projektin
viidennessä
kansainvälisessä projektikokouksessa ja
järjestävät
loppukonferenssin
80
nuorisoalan ja henkilöstöhallinnon
edustajalle 25. – 26. kesäkuuta 2020
Ostravassa, Tsekin tasavallassa.

kansainvälistä

MITÄ ON TAPAHTUNUT
VIIME AIKOINA?
On kulunut yli vuosi siitä, kun UNWIND projektikonsortio kehitti projektin tuotokset ja
tuotti sarjan innovatiivisia resursseja.
Kaikki

projektin

tuotokset on

nyt saanut

päätökseen, ne on käännetty eri kielille ja
saatavilla ilmaiseksi projektin verkkosivuilla.
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NELJÄS
KANSAINVÄLINEN
PROJEKTIKOKOUS
UNWIND
-projekti on nyt erittäin vaativassa
PUOLASSA

vaiheessa, joten partnerit tarvitsevat tuottavaa
aikaa
projektikokouksessa.
Projektipartnerit
tapasivat
neljänteen
kansainväliseen
partnerikokoukseen
7.
helmikuutta
2020
Rzeszówissa, Puolassa.

KOKOUKSEN AIKATAULU
Koska

projektikumppanuus

lähestymässä

vähitellen

vaiheitaan,

neljännessä

kohti

on
viimeisiä

kokouksessa

keskityttiin selventämään projektin viimeisiä
tehtäviä ja suunnittelemaan tulevia levitys-,
pilotointi- ja koulutustoimenpiteitä.
Kokous alkoi yleisillä esittelyillä, joita seurasi
lyhyt katsaus hankkeesta – uusimmat
tuotokset,
tavoitteet,
aikataulu
ja
menetelmät.
Paljon keskusteltiin tuotosten pilotoinnista
kaikissa parterimaissa.
Lisäksi konsortio keskusteli projektin
hallinnollisista,
teknisistä
ja
johtamiskysymyksistä.
Kokous päättyi selkeään työnjakoon
partnereiden kesken ja tulevien kuukausien
määräaikojen asettamiseen

ISÄNTÄPARTNERI
Neljännen kansainvälisen projektikokouksen
isännöi puolalainen partneri – INNEO (The
Center for Training and Research).
INNEO

–

on

organisaatio,

voittoa

joka

tavoittelematon

toimii

Rzeszówissa,

Puolassa. Organisaation päätehtävä on tarjota
koulutusta

ja

taloudellisesta
Euroopan

sosiaalisesta

ja

kehityksestä

paikallisella

ja

tasolla.

asiantuntemusta
yrittäjyydestä,

tutkimusta

INNEOlla

on

työmarkkinoista,
koulutuksesta

ja

luovasta

NÄIN LÖYDÄT
MEIDÄT VERKOSTA
Vieraile verkkosivuillamme:
www.unwind.work
ja Facebook-sivuillamme:
https://www.facebook.com/
unwind.work/

teollisuudesta.
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