
   

           
 

 
Αυτή η επικοινωνία αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ DWA  
  

Digital Wood Artisan 

www.dwa-project.eu  

@DigiWoodArtisan 

 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
  

 Διακρατική 
Συνάντηση στο 
Πόρτo. 

 Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα στο 
Πόρτο. 

 Επίσκεψη σε κέντρα 
σχεδιασμού και 

τέχνης στο Πόρτο. 

 

 

www.dwa-project.eu 

ΤΟ DIGITAL 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  
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ  

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι του DWA, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η τρίτη συνάντηση του έργου DWA πραγματοποιήθηκε 

στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2019, και φιλοξενήθηκε από την 

πορτογαλική εταιρία Academia de Formação do Norte – AFN. 

Κατά τη διάρκεια των 2 ημερών, εκπρόσωποι από όλες τις οργανώσεις-εταίρους συμμετείχαν 
στη συνάντηση και συζήτησαν βασικές πτυχές διαχείρισης, ποιότητας, και προώθησης του 
έργου, καθώς και θέματα που αφορούν μελλοντικές εκδηλώσεις και ενέργειες. 

Ο κάθε εταίρος παρουσίασε μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν μέχρι τώρα 
ενώ, όλοι μαζί, έθεσαν τις λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των επερχόμενων 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ  
 

Επίκεντρο θέμα της συνάντησης στο Πόρτο υπήρξε ο σχεδιασμός του Θεωρητικού-
πρακτικού  εκπαιδευτικού προγράμματος στην Πορτογαλία για τους οργανισμούς  
και θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 29 Μαΐου 2020, στην ίδια πόλη – το Πόρτο, 
και στο οποίο θα συμμετάσχουν 18 συμμετέχοντες από όλους τους οργανισμούς-εταίρους: 
εκπαιδευτές και παιδαγωγοί, μειονεκτούντα άτομα, εταιρίες, οργανισμοί επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν: σημαντικές εταιρίες και κέντρα 
κατάρτισης σχετικά με τον τομέα της ξυλείας, οργανισμό που ασχολείται με την κοινωνική 
ένταξη μέσω της ξυλουργικής, εργαστήρι ψηφιακής δεξιοτεχνίας στον τομέα της ξυλείας, 
καθώς και εργαστήρι σχεδιασμού. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες με 
εκπαιδευτές, σχεδιαστές, καθώς και να επισκεφτούν μνημεία και κτίρια με έμφαση στη χρήση 
της ξυλουργικής τέχνης. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Πόρτο, ο οργανισμός Academia de Formação do 
Norte – AFN, διοργάνωσε δύο μοναδικές επισκέψεις: στο CINDOR και στο BOCA DO 
LOBO GROUP. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ  

 
 

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 

CINDOR - Professional Training Center for the 

Jewelery and Watch Industry που βρίσκεται στο 

Gondomar. Οι εταίροι είχαν ξεναγηθεί στις 

εγκαταστάσεις του CINDOR, επιτρέποντας τους να 

μοιραστούν εμπειρίες, γνώσεις, και καλές πρακτικές 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

Το κέντρο εκπαίδευσης CINDOR υλοποιεί έργα σε 

διάφορους τομείς, ειδικά στον τομέα της ξυλείας, τα 

οποία εντάσσονται στα πλαίσια της καινοτομίας και 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, 

αξιοποιούνται πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται 

στην επίλυση παραμελημένων κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών θεμάτων, με υψηλό ενδεχόμενο 

δημιουργίας θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.  

 

 

 

Another makerspace visited during the transnational 

meeting in Tampere was the Tampere Hacklab, 

where the protagonists are cnc and laser cut with 

which is possible to create, among others, 

jewelleries.  
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Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε τα τελευταία νέα στην 

ιστοσελίδα www.dwa-project.eu 

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 

“Boca do Lobo Group” 

 

Αφορά έναν οικονομικό όμιλο με σημαντικό 

εθνικό και διεθνές κύρος, ο οποίος δημιουργεί 

πολυτελή έπιπλα σύγχρονου σχεδιασμού, 

χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές 

χειροτεχνίας. Τα προϊόντα του ομίλου 

παρουσιάζονται σε μεγάλα ξενοδοχεία και 

πολυτελή καταστήματα επίπλων σε όλο τον 

κόσμο. 

 
Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν δύο 

διαφορετικά εργοστάσια, όπου τεχνίτες, 

σχεδιαστές και δημιουργεί μοιράζονται γνώση. Ο 

Όμιλος σκοπεύει να “ανεβάζει την τεχνική και 

τους masters”, ανατρέχοντας πίσω στις ρίζες και, 

ταυτόχρονα, στοιχηματίζοντας πάνω σε τολμητές, 

σύγχρονες, δημιουργικές, και μεγάλες προτάσεις. 

 

Οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο 

επίκεντρο, εφόσον απεικόνισαν τα έργα των 

τεχνικών και, επιπλέον, τούς παρουσιάστηκε το 

τελικό προϊόν, που καλύπτει μοντέρνες τάσεις από 

τα μέσα του αιώνα μέχρι την κλασσική γραμμή 

μέσα από μοναδικά, πολυτελή, και δημιουργικά 

κομμάτια. 

 

 

 

 

 

 

 


