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TERVETULOA LUKEMAAN
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INDUSTRY SECTOR” PROJEKTIN VIIMEISTÄ
UUTISKIRJETTÄ
Tämän kirjeen aiheet:

Viimeaikaiset
aikaansaannoksemme
Viime kuukaudet ovat olleet erittäin kiireisiä
SHADOWS-projektipartnereille.
Partnereiden
täytyi
testata
kaikki
tuotokset
sopivien
kohderyhmien
jäsenten
kanssa.
Tämän
tuloksena noin 400 henkilöä 8 maasta pääsi
kokeilemaan
ja
antamaan
palautetta
tuotetuista kursseista ja muista sisällöistä.
Tämän lisäksi viimeinen projektikokous ja
päätöskonferenssi 100 hengelle järjestettiin
Lousadassa
–
kerromme
asiasta
lisää
myöhemmin tässä kirjeessä.

• Verkkosivustoltamme löytyvät
aineistot
• Järjestämämme tapahtumat
• Viimeinen projektikokous ja
päätöskonferenssi

Kuinka SINÄ voit hyötyä
projektin tuotoksista?
Kaikki projektin tuotokset ovat saatavilla
verkkosivustolta. Sieltä löydät
•
•

•

•

•

•

http://creative-entrepreneurs.eu/
en/learn/

IO1 Tutkimusraportit
Verkko-observatorion – esimerkkejä
ja tarinoita nuorista luovien alojen
yrittäjistä
IO2 resurssit – ammattiopettajien
koulutusohjelman
IO3 resurssit – Johdatus
pedagogiikkaan
IO4 resurssit – Kulttuuri- ja luovien
alojen yrityskurssin
IO6 Toimenpidesuositukset –
johtopäätöksiä ja suosituksia
projektiryhmältä sidosryhmille ja
päätöksentekijöille.

Tule vierailemaan verkkosivuillamme, luo
käyttäjätili ja ota kaksivuotisen työmme
tulokset käyttöön!

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.

TIEDOTUSTAPAHTUMAT

Projektin tuloksia on esitelty tapahtumissa
myös Kyproksella, Portugalissa, Saksassa
ja Romaniassa.

Tiedotustapahtuma Kyproksella
Kyproksen tapahtuma pidettiin 16. elokuuta Nikosiassa,
missä Kyproksen Eurooppalaisen Yliopiston (EUC) tiimi
esitteli projektin tuotoksia yli 50 vierailijalle. Esittely
yhdistettiin pitching-kilpailuun. Tapahtumasta lähetettiin
suora Facebook – videolähetys ja se pääsi myös tvkanaville ja lehtiin.

Tiedotustapahtuma Portugalissa
41 mikroyrityksen omistajaa, ammattiopettajaa ja
valmistunutta
opiskelijaa
osallistui
luovien
ja
kulttuurialojen seminaariin Lousadassa Portugalissa 22.
toukokuuta 2018. Tapahtuman päätavoitteena oli
pedagogisten resurssien esittely ja saada osallistujia
mukaan uuteen työssäoppimisohjelmaan. Lisäksi
esiteltiin sektorin tapausesimerkkejä.

Tiedotustapahtuma Romaniassa
Pitestin yliopisto organisoi tapahtuman, johon osallistui
24 henkeä, Romaniassa 26. heinäkuuta 2018. Kaikki
osallistujat olivat vaikuttuneita projektin tuloksista, mutta
vastavalmistuneille nuorille tapahtuma oli erityisen
valaiseva.
Heistä
useimmat
olivat
ällistyneitä
mahdollisuudesta muuttaa harrastus liiketoiminnaksi.

Tiedotustapahtuma Saksassa
Saksan tapahtuman järjesti Paderbornin yliopisto 6.
kesäkuuta 2018. Osallistujille esiteltiin projektia alkaen
sen
perustiedoista,
tuotosten
esittelyyn,
sekä
verkkopalvelun käytön opastukseen. Osallistujilla oli
mahdollisuus testata työkaluja, esittää kysymyksiä ja
antaa palautetta.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.

5. Projektikokous Lousadassa
Projektin koordinaattori Lousadan kunta järjesti
viimeisen monikansallisen projektikokouksen
5.-6. syyskuuta 2018.

PROJEKTIKOKOUKSET

Aluksi käytiin läpi projektin saavutukset sekä
keskusteltiin jäljellä olevista aktiviteeteista ja
parannuksista.
Projektipartnerit
esittivät
kokemuksensa
projektin testausvaiheesta. Lähes kaikissa
maissa testausaktiviteetit on jo tehty, ja partnerit
olivat halukkaita jakamaan ajatuksiaan ja
osallistujilta saatuja palautteita.

Päätöskonferenssi
Projektin
päätöskonferenssi
ja
yrittäjäverkostoitumistapahtuma
järjestettiin
Lousadan kirjastossa 6. Syyskuuta 2018.
Konferenssi keräsi noin 100 osanottajaa.
Projektin tavoitteet ja tuotokset, sekä
inspiroivia tapausesimerkkejä kulttuuri- ja
luovien
alojen
yrittäjyydestä
kaikista
osallistujamaista esitettiin osallistujille.

Tulossa seuraavaksi…
SHADOWS-projekti on nyt päättymässä, mutta kehitetyt resurssit tulevat olemaan ilmaiseksi
saatavilla verkkosivustollamme.
Haluamme kiittää teitä kaikkia osallistumisesta ja tuestanne projektin eri vaiheissa. Samalla
rohkaisemme olemaan yhteydessä paikalliseen SHADOWS-projektikumppaniin, joka voi kertoa
samankaltaisista tulevista aloitteista ja projekteista!
Oli hienoa että olit mukana!

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.

