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TERVETULOA PROJEKTIN
KOLMANNEN UUTISKIRJEEN
PARIIN
Tällä kertaa kerromme lisää:
•

•
•

Viimeisimmistä saavutuksistamme NEUROGUIDE -projektissa sekä projektin
tämänhetkisistä tehtävistä
Projektin tiedotustapahtumista
Kolmannesta partnerikokouksesta

TULOSSA SEURAAVAKSI…
MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET?
NEURO-GUIDE -projekti on pääsemässä tärkeään
vaiheeseen kaikkien sisältöjen ja niiden käännösten
olessa
loppusuoralla.
Tästä
johtuen
projektipartnerit kiinnittivät erityistä huomiota
varmistaakseen että kaikki ovat tehtävien tasalla..
Kyproksella helmikuussa 2019 järjestetyn toisen
projektikokouksen jälkeen Hub Karelia, INNEO ja
VITA ovat työskennelleet ahkerasti FIP:n vetämänä
tuottaakseen 32 verkkopohjaista pakopelihuonetta
englanniksi projektin ensimmäisen tuotoksen
vaatimusten mukaisesti.
UPIT sekä Municipio de Lousada ovat lisäksi
kehittäneet räätälöityä täydennyskoulutusohjelmaa
ammatillisen koulutuksen ohjaajien tueksi, jotta
uusista
sisältörikkaista
ja
dynaamisista
verkkopohjaisista
pakohuoneresursseista
saavutettaisi paras hyöty.

Työmme projektin parissa jatkuu:
•

•

•

•

Municipio de Lousada, Hub Karelia,
INNEO, REINTEGRA, SYNTHESIS ja UPIT
kääntävät
kaikki
32
tuotettua
projektisisältöä kullekin partnerikielelle.
Tuotos 2 – Täydennyskoulutusohjelma
tulee
saataville
Hub
Karelian
kehittämälle
verkko-oppimisalustalle
ladattavassa ja tulostettavassa PDF muodossa sekä verkossa katseltavana
flipbook -kirjana kaikilla projektin kielillä.
Projektin
seuraava
kokous
on
suunniteltu
järjestettäväksi
6.-7.
Helmikuuta 2020 Prahassa
Kaikki oppimissisällöt pyritään saamaan
valmiiksi helmikuuhun 2020 mennessä.
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KOLMAS
PROJEKTIKOKOUS
PUOLASSA

KOKOUKSEN AIKATAULU
NEURO-GUIDEn projektiryhmä kokoontui kolmatta
kertaa
kaikkien
partneriorganisaatioiden
edustajien voimin. Kokous kesti kaksi päivää – 4.-5.
syyskuuta.

KOKOUS RZESZÓWISSA, PUOLASSA

Ensimmäisenä kokouspäivänä yleiskatsauksen
lisäksi kerrattiin sovitun aikataulun mukaisesti
projektin tuotoksia, tavoitteita ja valittuja
toimintamalleja.

NEURO-GUIDE -projektin partnerit tapasivat
kolmannessa projektikokoulsessa Rzeszówissa,
Puolassa, 4.-5. Syyskuuta 2019.

Leijonanosa kokouksesta omistettiin keskustelulle
projektiryhmän
edelliskuukausien
aikana
kehittämistä sisällöistä.
Lisäksi partnerit päättivät toteutusaikataulun sekä
projektin tulevien tapahtumien keston, sisällön ja
aikataulun.
Toinen kokouspäivä omistettiin seuraavien
kehitysaskeleiden ja toteutetuista sisällöistä
tiedottamisen suunnitteluun. Lisäksi keskusteltiin
kehitysyhteistyön
parantamismahdollisuuksista
niin laadun, tehokkuuden kuin vaikuttavuudenkin
osalta.
Hyvässä hengessä pidetyn kokouksen jälkeen
projektiryhmällä oli selkeä kuva edessä olevista
tehtävistä ja niiden jakautumisesta partnereiden
kesken.

JÄRJESTÄVÄ PARTNERI
Kolmannen projektikokouksen järjesti projektin
puolalainen partneri INNEO (The Center for
Training and Research).
INNEO on Rzeszówissa toimiva voittoa
tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävänä
on sosiaalisen ja taloudellisen koulutuksen ja
tutkimuksen järjestäminen paikallisella ja
eurooppalaisella
tasolla.
Osaamisaloihin
kuuluvat työmarkkinat, yrittäjyys, koulutus sekä
luovat alat.
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TAPAHTUMAT
'POP-UP GAMING HUB' -TAPAHTUMAT
'Pop-Up Gaming Hub' -tapahtumat keskittyvät
erityisesti osallistamaan nuoria oppimaan
tuotettujen
uusien
verkkopohjaisten
pakohuone-oppimissisältöjen avulla.
Kaikki projektipartnerit järjestävät ainakin
yhden tällaisen tapahtuman projektin kuluessa.
Jokaiseen pilotointitapahtumaan osallistuu
vähintään 25 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta.

PÄÄTÖSTILAISUUS
Projektin vastuupartneri järjestää Portugalissa
viimeisen projektikokouksen yhteydessä myös
projektin päätöstapahtuman, jossa kaikki
projektin
tuotokset
esitellään
yleisölle.
Asiaankuuluva
pääpuhuja
kutsutaan
julkaisemaan tuotokset virallisesti.
Tapahtumaan, jossa opetussisältöjen ohella
kuullaan pakohuonehaasteet suorittaneiden
nuorien kokemuksia, osallistuu vähintään 70
ammatillisen koulutuksen edustajaa käytännön
ja päätöksenteon tasoilta.

KANSAINVÄLINEN KOULUTUSTILAISUUS
Täydennyskoulutusohjelma koostuu yhteensä
60 tunnista oppimissisältöä. Kolmepäiväinen
kansainvälinen koulutustapahtuma järjestetään
Irlannissa, ja siihen osallistuu 16 jäsentä
partneriorganisaatioista.
Henkilöstön
osallistuminen
on
ensiarvoisen
tärkeää
koulutuksen jakamisen kannalta.
Taitojen
osoittaminen
oman
pakohuonehaasteen kehittämällä on olennainen
osa täydennyskoulutusta – tämä myös
varmistaa
että
tarjolla
olevien
pakohuonehaasteiden kokoelma karttuu joka
kerta kun koulutus järjestetään.

MISTÄ MEIDÄT
LÖYTÄÄ?
www.neuroguide.eu
LISÄTIETOJA PROJEKTISTA LÖYDÄT
VERKKOSIVUILTAMME – LIITY MYÖS
SEURAAMME FACEBOOKISSA!

https://www.facebook.com/
NEUROGUIDEProject/
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