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Neljäs partnerikokous Oeiras 2.-3.3.2017
Neljäs partnerikokous pidettiin Portugalissa, jossa
1) hyväksyttiin tehdyt kehitystyöt ja suunniteltiin uuden Kouluta kouluttajaaohjelman täytäntöönpanoa
2) hyväksyttiin ydinosaamisresurssit
3) suunniteltiin esittelytapahtumat viikolle 19 jokaiseen partnerimaahan, joissa
tullaan esittelemään uutta koulutusohjelmaa, ydinosaamisresursseja,
verkko-oppimisportaalia ja MOOCia.
4) suunniteltiin viimeistä kokousta Romaniassa
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Romanian kansallisen toimiston palaute AESD:n tekemästä
väliraportista.
Projektin väliraportin arvioinnin viitenumero 2015-2-RO01-KA205-015354

VAHVUUDET:
* Raportti on yleisellä tasolla hyvin tehty ja siinä on
valaisevaa informaatiota.
* Suoritetut aktiviteetit ja partnereiden osallistuminen on toteutunut kuten on suunniteltu ja
projektin kehitys on ilmoitettu olevan hyvässä
vaiheessa perustuen tehokkaaseen suunnitteluun.
* Yhteistyössä käytetyt valvontamenetelmät on
mainittu
* Kuvauksesta ilmenee, että kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia indikaattoreita käytetään projektin kehityksen seurannassa
* Tuotetuissa materiaaleissa on käytetty oikeita
visuaalisia elementtejä. Italian partnerilla, Speha
Fresialla, on parhaiten rakennettu sivusto, josta
löytyy ensimmäinen immateriaalinen tuotos, joka on
valmistunut raportointiaikana.

HEIKKOUDET:
* Ei ole selkeästi ja konkreettisesti esitetty, millaisia levitystoimia projektin toisessa vaiheessa
tehdään. Levityssuunnitelmassa ei ole aikataulua toimien toteuttamiselle, joten on vaikeaa
arvioida mitä on saavutettu tähän mennessä ja mitä on tehtävä
projektin toisessa vaiheessa.
* Olisi ollut hyödyllistä kertoa tarkemmin millaisia tapahtumia järjestettiin projektin levittämiseksi maininnan “erilaiset tapahtumat” sijaan. Tämä tulisi ottaa huomioon loppuraportissa.
* Projektisivusto, jonka pitäisi olla tärkein tietolähde on rajallinen tiedoiltaan ja
vaikeapääsyinen.

SUOSITUKSET:
* Projektin parempaa näkyvyyttä ja aktiivisuutta verkkosivuilla
* Loppuraportissa on välttämätöntä selittää jokainen tuotos (Intellectual Output), niiden
tekovaiheet ja kuinka kukin partneri on niihin osallistunut.
* Suosittelemme, että projektin verkkosivuilla julkaistaan ohjeita siitä, kuinka tietyille sivuille
kirjaudutaan, koska informaation saamiseksi edellytetään kirjautumista, joka jäi epäselväksi
* Esimerkiksi päästäksesi verkko-oppimisportaaliin sisäänkirjautumista edellytetään ja se ei
toimi jos yrität kirjautua sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
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IO4 Ydinosaamisresurssit,
verkkotyökalupakki kouluttajille
Kukin partneri tuottaa kolme resurssia (pilottivaihe).
CARDET lähettää resurssin pilottivaiheesta ja Speha Fresia, INNOV ja UoP luo resurssimallin,
jota kaikki partnerit käyttävät rakentaessaan kolmea IO4 ydinosaamisresurssiaan.

IO2 Verkkopohjaiset alustat (INNOVENTUM)
Innoventum Oy esitteli Cre8ive-projektin verkkosivujen uusia päivityksiä ja muutamia
esimerkkejä verkko-oppimisportaalista. Hankkeen lopussa:
* 30 henkilöä kirjautui sisään verkko-oppimisportaaliin jokaisesta partnerimaasta
* 100 käyttäjää kirjautui MOOC:iin vuonna 2007 jokaisessa partnerimaassa

TIEDOTUSTAPAHTUMAT
Vähintään 30 henkilöä nuorisotyöntekijöitä,
aikuiskoulutushenkilöstöä, paikallisia kehittysorganisaatioita ja yhteisöryhmiä osallistuu levitysseminaareihin jokaisessa partnerimaassa. Tapahtumassa esitetään:
Tutkimusraporttitiivistelmä, verkkopohjaiset alustat, Kouluta kouluttajaa
-ohjelma ja ydinosaamisresurssit, verkkotyökalupakki kouluttajille.

SOPIMUKSET LIITTYEN
TOIMINTATAPASUOSITUKSIIN
CARDET lähettää luonnoksen kesäkuun
puolessa välissä 2017. Kaikki kumppanit
antavat palautteen 6/2017 loppuun mennessä. Lopullinen toimintatapasuositus
(policy paper) lähetetään 7.7.2017 ja sen
tulee olla käännettynä kullekin partnerikielelle 1.9.2017 mennessä.

PÄÄTÖSKOKOUS:
Viides partnerikokous 14.9. 2017
Päätöskokous 15.9.2017
Päätöskokous pidetään Romaniassa, puolen
päivän mittaisena ja ehdotetaan
järjestettäväksi työpajoina.
PÄÄTÖSKOKOUKSEN EHDOTETTU AIKATAULU
9.00-10.00 Tervetuloa
10.00-10.30 Projektin yhteenvedon ja
toimintatapasuositusten esittely
10.30-11.00 Tuotosten tiivistelmän esittely
11.00-14.00 Työpajat: tarinankerronta/musiikki

Lisätietoja: www.cre8iveproject.eu

