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Digital Wood Artisan 
www.dwa-project.eu 

@DigiWoodArtisan 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Εναρκτήρια Συνάντηση

Τοπικές Εκδηλώσεις με 
Ενδιαφερόμενους Φορείς  

2η Διακρατική Συνάντηση  

Πληροφορίες σχετικά με την κοινοπραξία του έργου είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα: www.dwa-project.eu 

www.dwa-project.eu 

ΤΟ D IGITAL WOOD ARTISAN 

είναι ένα έργο που αποσκοπεί στη διάδοση καλών 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης 
εκπαιδευτών, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες 
δεξιότητες στον τομέα της ξυλείας, σε μειονεκτούντες 
μαθητές με καινοτόμες, αποτελεσματικές και 
ενοποιημένες μεθοδολογίες

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DWA.

Καλωσήρθατε

http://www.dwa-project.eu/
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Αγαπητοί φίλοι του DWA, 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου DWA έλαβε μέρος στο Τράνι της Ιταλίας, στις 
27 και 28 Νοεμβρίου. Οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούν τα 
αποτελέσματα του έργου, καθώς και τη διάδοση και προώθηση του έργου, και 
την υλοποίηση του στον καλύτερο ποιοτικό επίπεδο. Ο συντονιστής ανέλυσε και 
καθόρισε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του έργου, το 
χρονοδιάγραμμα, την στρατηγική όσον αφορά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, την 
επικοινωνία, την αξιολόγηση, και τους οικονομικούς κανονισμούς. Όλοι οι εταίροι 
συμφώνησαν για τα επερχόμενα καθήκοντα και χρονοδιαγράμματα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ. Το έργο απέκτησε επίσης ένα νέο hashtag 
που θα χρησιμοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: #digiwoodart

Η ομάδα του έργου DWA.
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ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 

2Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οι εταίροι βρίσκονται στη διαδικασία οργάνωσης 
των πρώτων τοπικών εκδηλώσεων με 
ενδιαφερόμενους φορείς του έργου DWA, με 
σκοπό τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και 
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων 
σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες του. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι εταίροι θα 
διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο στο 
κοινωνικό τους δίκτυο.

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Digital 
Wood Artisan θα πραγματοποιηθεί στο Τάμπερε της 
Φιλανδίας τον Μάιο του 2019.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!
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