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UNWIND!
Αυτή τη φορά θα σας πούμε περισσότερα για:

•
•
•

Τις
τελευταίες
εξελίξεις
και
δραστηριότητες του UNWIND
Τις πολλαπλασιαστικές μας δράσεις
Την τρίτη διεθνή εταιρική συνάντηση

ΤΙ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ;
Μετά τη δεύτερη εταιρική συνάντηση στην Κύπρο,
η ομάδα των εταίρων εργάστηκε σκληρά για να
δημιουργήσει μια σειρά με πηγές διαχείρισης της
σταδιοδρομίας

στα

Αγγλικά

για

το

πρώτο

παραδοτέο του έργου, μια σειρά προσαρμοσμένων
πηγών

που

υποστηρίζουν

την

απόκτηση

προσόντων υψηλής αξίας για την αγορά εργασίας
για το δεύτερο παραδοτέο, και μια σειρά με πηγές
αυτοβοήθειας

σε

μορφή

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•

Μια πολλαπλασιαστική δράση θα
λάβει χώρα σε κάθε χώρα-εταίρο
τον Μάρτιο 2020 ώστε να ενισχύσει
τους στόχους του έργου και να
εμπλέξει τους συμμετέχοντες με τις
διαθέσιμες πηγές του UNWIND.

•

Ο AKLUB, ως συντονιστής του
έργου, θα φιλοξενήσει και θα
διοργανώσει ένα τελικό συνέδριο
για 80 αντιπροσώπους της νεολαίας
σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής
στην Τσεχική Δημοκρατία.

εμπλουτισμένων

πολυμέσων για το τρίτο παραδοτέο. Επίσης, η
διαδικτυακή πύλη στις εθνικές γλώσσες της κάθε
χώρας-εταίρου είναι ήδη έτοιμη για χρήση.
Το UNWIND εισέρχεται τώρα σε μια σημαντική
φάση, όταν όλες οι μαθησιακοί πόροι πρόκειται να
οριστικοποιηθούν και να μεταφραστούν. Για το
λόγο αυτό, οι εταίροι κατέβαλαν σημαντική
προσπάθεια

για

να

εξασφαλίσουν

ότι

όλοι

γνωρίζουν τα καθήκοντά τους και τις ευθύνες
τους.
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3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ...
Οι εργασίες μας για το έργο θα συνεχιστούν:
•

•

•
•

Μετά την οριστική εκδοχή των
πηγών των παραδοτέων 1, 2 και 3
στα
αγγλικά,
οι
εταίροι
θα
μεταφράσουν και επικαιροποιήσουν
το περιεχόμενο όλων των πηγών.
Παραδοτέο 4 – Ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου
εκπαιδευτικού
προγράμματος κατάρτισης σε όλες τις
εθνικές γλώσσες της κοινοπραξίας
Τελειοποίηση της διαδικτυακής πύλης
Η κοινοπραξία προγραμμάτισε την
τέταρτη εταιρική συνάντηση να λάβει
χώρα στις 2 Φεβρουαρίου 2020 στο
Ρζεσζόφ της Πολωνίας.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Οι εταίροι του UNWIND βρέθηκαν για την
τρίτη
εταιρική
συνάντηση
στις
23
Σεπτεμβρίου
2019
στο
Joensuu
της
Φινλανδίας
Η συνάντηση ξεκίνησε με γενικές εισαγωγές και
χαιρετισμούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, οι εταίροι
πραγματοποίησαν μια σύντομη ανασκόπηση
των αποτελεσμάτων του έργου, των στόχων και
της μεθοδολογίας. Ένα μεγάλο μέρος της
συνάντησης αφορούσε τη συζήτηση σχετικά με
τη διάδοση των προϊόντων που αναπτύχθηκαν
μέχρι σήμερα καθώς και το ποια μέτρα
χρειάζονται για την περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
επίδρασης του έργου. Η συνάντηση διεξήχθη σε
φιλική ατμόσφαιρα, με σαφή διαχωρισμό των
επικείμενων εργασιών που έπονται.

ΦΙΛΟΞΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Τη συνάντηση φιλοξένησε ο φινλανδικός
οργανισμός Innoventum Oy που ιδρύθηκε το 2001
και βρίσκεται στο Joensuu και το Ελσίνκι της
Φινλανδίας. Ο οργανισμός έχει μεγάλη εμπειρία
στην ανάπτυξη εύχρηστων εφαρμογών μέσω
διαδικτύου για σκοπούς που κυμαίνονται από
την ηλεκτρονική μάθηση έως την ηλεκτρονική
αγορά και τη ζωντανή ροή βίντεο. Ο κύριος
στόχος του Innoventum Oy είναι να αποτελέσει
τον πρόδρομο στις σύγχρονες τεχνολογίες και
λύσεις μέσω διαδικτύου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.unwind.work
και ακολουθήστε μας στο Facebook
https://www.facebook.com/
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