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DWA PROJEKT 
  

Digital Wood Artisan 

www.dwa-project.eu  

@DigiWoodArtisan 

 
TRENUTNI RAZVOJ 

DOGODKOV 
  

➢ Mednarodno srečanje 
v mestu Porto, 
Portugalska. 

➢ Aktivnost učenja, 
poučevanja in 
usposabljanja – 
Porto. 

➢ Obisk to wood Art 
and Design in 
Oporto. 

 

 

www.dwa-project.eu 

DIGITAL WOOD ARTISAN 

 

je projekt, katerega namen je širjenje dobrih praks na 

evropski ravni z usposabljanjem trenerjev, ki lahko z 

inovativnimi, učinkovitimi in konsolidiranimi metodologijami 

zagotovijo prenos inovativnih veščin v lesnem sektorju na 

učeče se posameznike z manj priložnostmi. 
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MEDNARODNO 

SREČANJE V PORTU  

 

 

 

Dragi prijatelji DWA, 

Obveščamo vas, da je tretje srečanje projekta DWA potekalo 6. in 7. novembra 2019 v mestu 
Porto na Portugalskem, gostila pa ga je portugalska partnerska organizacija Academia de 
Formação do Norte - AFN. 

V dveh dneh so se srečanja udeležili predstavniki vseh partnerskih organizacij in razpravljali o 
glavnih vidikih upravljanja, kakovosti in razširjanja rezultatov projekta ter o vprašanjih, 
povezanih s prihodnjimi dogodki in akcijami. 

Vsak partner je predstavil pregled dosedanjega dela in podrobnosti glede izvedbe ter udeležbe 
na prihajajoči aktivnosti učenja, usposabljanja in poučevanja. 

 

 

 

 

 

 

 



   

           
 
 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 

Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

     USPOSABLJANJE V PORTU 
 

Poudarek srečanja v Portu je bil osredotočen na načrtovanje s teorijo in prakso 
povezanega usposabljanja na Portugalskem za organizacije, ki bo potekalo med 25. 
in 29. majem 2020, v istem mestu – Portu in se ga bo udeležilo 18 udeležencev iz vseh 
partnerskih organizacij: trenerji in vzgojitelji, osebe z manj možnostmi za učenje, podjetja, 
organizacije PIU. 
 
Udeleženci bodo imeli priložnost: obiskati pomembna podjetja in poklicne šole, povezane z 
lesnim sektorjem, obiskati organizacijo iz področja socialnega vključevanja oseb na področju 
obdelovanja lesa v obrtni delavnici za digitalno obdelovanje lesa in oblikovalsko delavnico, 
izmenjati izkušnje s trenerji, oblikovalci, ocenjevalci na tečajih, prav tako si bodo lahko 
ogledali spomenike in različne konstrukcije, ki predstavljajo veliko dodano vrednost v smislu 
uporabnosti lesa v umetnosti. 
  
Med srečanjem v Portu je Academia de Formação do Norte - AFN organizirala dva posebna 
obiska: CINDOR in BOCA DO LOBO GROUP. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPOZNAVANJE LESNEGA 

OBLIKOVANJA IN Z LESOM 

POVEZANEGA USTVARJANJA  

 

CINDOR - Center za strokovno usposabljanje 

industrije oblikovanja nakita in ur, ki se nahaja v 

Gondomarju. Partnerji so v vodenem obisku objektov 

CINDOR-a izkoristili možnost za spodbujanje 

izmenjave izkušenj, znanj in uspešnih projektov, ki 

odražajo dobre nacionalne in mednarodne prakse. 

CINDOR v okviru svojih projektov vpliva na več 

področij, zlasti na področju lesa ter na področjih, ki 

ustrezajo definiciji inovativnosti in socialnega 

podjetništva, torej pobud, ki rešujejo zapostavljanje 

socialnih / okolijskih težav skupaj z velikim 

potencialom za pozitivno preobrazbo v družbi. 

 

 

 

 

 

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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Na drugem obisku smo spoznali 

“Boca do Lobo Group” 

 

Gre za gospodarsko skupino velikega 

nacionalnega in mednarodnega ugleda, ki 

ustvarja luksuzno pohištvo skladno s smernicami 

sodobnega oblikovanja, izdelano z uporabo 

tradicionalnih rokodelskih tehnik in je prisotno v 

velikih hotelih in trgovinah luksuznega pohištva 

po vsem svetu. 

 
Partnerji so imeli priložnost obiskati dva različna 

obrata, kjer umetniki, oblikovalci, ustvarjalci 

izmenjujejo znanje. Skupina namerava 

"povzdigniti obrt in mojstre", se vrniti k svojemu 

izvoru in hkrati staviti na drzne, sodobne, 

kreativne in odlične oblikovalske predloge. 

 
 

Partnerji so imeli možnost biti v epicentru vsega, 

saj "in loco" vizualizira delo obrtnikov, poleg tega 

pa so jim le-ti predstavili končni izdelek, ki 

pokriva tako moderni slog oblikovanja kot tudi 

slog sredine prejšnjega stoletja in klasično 

moderno oblikovanje skozi unikatne kose, ki 

razkrivajo razkošje, veliko ustvarjalnosti, 

oblikovanje samo in sodobnost le-tega. 

 

 

 

 

Ostanite obveščeni in nas spremljajte na naši spletni strani: 
    www.dwa-project.eu 


