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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“UNWIND”

ΕΠΟΜΕΝΟ…
Κατά τους επόμενους μήνες, η κοινοπραξία
σχεδιάζει να:
• να επικεντρωθεί κυρίως στη διάδοση
της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής
πλατφόρμας και σε πολλαπλασιαστικές
δράσεις που θα βοηθήσουν στην
προώθηση του UNWIND στις χώρες
εταίρους του έργου.
• να συναντηθεί ξανά κατά τη διάρκεια
της πέμπτης εταιρικής συνάντησης και
να οργανώσει ένα τελικό συνέδριο για
80 άτομα που εκπροσωπούν τη
νεολαία ή/και απασχολούνται στη
διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε
επίπεδο πολιτικής και πρακτικής στις
25 - 26 Ιουνίου 2020 στην Οστράβα της
Τσεχίας.

Το έργο UNWIND βρίσκεται τώρα σε πολύ
προχωρημένο στάδιο και έχει όλο και
περισσότερα να προσφέρει στις ομάδεςστόχους του.
Αυτή τη φορά θα μάθετε περισσότερα:
• Για τις πρόσφατες δραστηριότητες
της κοινοπραξίας του έργου και τα
σχέδια για τους επόμενους μήνες.
• Για την τέταρτη διεθνή εταιρική
συνάντηση
Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε για να σας
βοηθήσουμε!

ΤΙ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ;
Για πάνω από ένα χρόνο, η κοινοπραξία του
UNWIND ανέπτυσσε τα πνευματικά προϊόντα
του έργου και πλέον κατάφερε να παραγάγει
μια ολόκληρη σειρά από διάφορες
ενδιαφέρουσες και καινοτόμες πηγές.
Όλα τα παραδοτέα του έργου είναι πια οριστικά,
μεταφρασμένα και διαθέσιμα στον ιστότοπο για
δωρεάν χρήση.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Το έργο UNWIND βρίσκεται τώρα σε ένα πολύ
απαιτητικό στάδιο, επομένως οι συνεργάτες πρέπει
να έχουν παραγωγικό χρόνο κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων του έργου. Έχοντας αυτό υπόψη, τα
μέλη συναντήθηκαν για την τέταρτη εταιρική
συνάντηση στις 7 Φεβρουαρίου 2020 στο Rzeszów
της Πολωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Δεδομένου ότι η κοινοπραξία πλησιάζει
σταδιακά στα τελικά στάδια του έργου
UNWIND, η τέταρτη συνάντηση ήταν γεμάτη
σκληρή δουλειά ώστε να διασαφηνιστούν
όλα τα καθήκοντα που απομένουν και να
σχεδιαστούν επερχόμενες δραστηριότητες,
πιλοτικές δράσεις και εκπαιδεύσεις.
Η συνάντηση ξεκίνησε με γενικές εισαγωγές
και χαιρετισμούς και ακολούθησε μια
σύντομη ανασκόπηση του έργου - πρόσφατα
αποτελέσματα, στόχοι, προγραμματισμός και
μεθοδολογία.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε για να συζητηθεί
η πιλοτική εφαρμογή των ολοκληρωμένων
προϊόντων σε όλες τις χώρες της
κοινοπραξίας.
Επιπλέον, η κοινοπραξία συζήτησε θέματα
διαχείρισης του έργου.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με σαφή
κατανομή καθηκόντων μεταξύ εταίρων και
καθορισμό προθεσμιών για τους επόμενους
μήνες.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Η τέταρτη διεθνής συνάντηση του έργου
UNWIND διοργανώθηκε από τον πολωνό
εταίρο - INNEO (Κέντρο Εκπαίδευσης και
Έρευνας)
H INNEO είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που εδρεύει στο Rzeszów
(Πολωνία). Η κύρια αποστολή του οργανισμού
είναι η παροχή κατάρτισης και έρευνας για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπική
και
ευρωπαϊκή
κλίμακα.
Οι
τομείς
εμπειρογνωμοσύνης του είναι η αγορά
εργασίας, η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση
και οι δημιουργικές βιομηχανίες.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ;
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

www.unwind.work
και εγγραφείτε στη σελίδα μας στο
Facebook:

https://www.facebook.com/
unwind.work/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

