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ΔΙΑΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

• Διαδικτυακή 
Διακρατική Συνάντηση

• Αναβολή της 
εκπαίδευσης στο 
Πόρτο

• Εντατικοποιημένες 
διαδικτυακές 
προωθητικές ενέργειες 
κατά τη διάρκεια του 
Covid19 

Αγαπητοί φίλοι του DWA,
H άνοιξη και το καλοκαίρι ήταν μια ενεργή διαδικτυακή περίοδος, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας Covid19. Η 4η διακρατική συνάντηση του έργου 
πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο λόγω του περιορισμού των εταίρων να 
ταξιδέψουν στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο, ενώ το θεωρητικό-πρακτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ανασταλεί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
εκπρόσωποι όλων των οργανισμών-εταίρων 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. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν: 
Εγχειρίδιο με το εκπαιδευτικό υλικό, brochure, μέθοδοι κοινωνικής ένταξης, 
ξυλουργική, χρονοδιάγραμμα, εθνικές υπηρεσίες κτλ. Όλοι οι εταίροι 
αποφάσισαν να κάνουν αλλαγές που αφορούν την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος στο Πόρτο. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν 
την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση μέσω Skype στις 21 Σεπτεμβρίου, ώστε 
να συζητήσουν τις επόμενες ενέργειες και δραστηριότητες.
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ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ

Πληροφορίες για την κοινοπραξία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 
www.dwa-project.eu

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης τον Μάιο του 2020, οι εταίροι συμφώνησαν να 
κάνουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Πόρτο, πράγμα που 
σημαίνει ότι περιμένουμε ακόμη την πιο ασφαλή στιγμή για να ταξιδέψουμε. Προκειμένου να 
αντικατασηθούν ορισμένες από τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης, η ομάδα του DWA έχει 
ενημερώσει τις ομάδες-στόχους για δωρεάν εκπαιδευτικές πηγές, διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, 
διαδικτυακά σεμινάρια, συζητήσεις, MOOC, συνομιλίες ξυλουργών ή άλλων καλλιτεχνών, που 
βρίσκονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
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ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οι δραστηριότητες εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης και διάδοσης έχουν μετατραπεί: οι 
προσωπικές συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και οι προωθητικές 
δραστηριότητες έχουν εντατικοποιηθεί. Η ομάδα του DWA ακολούθησε το αρχικό πλάνο 
προώθησης και συμπεριέλαβε νέες μεθόδους επικοινωνίας και αυξημένη προώθηση στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όλοι οι εταίροι έχουν δημιουργήσει άρθρα για την ιστοσελίδα του 
DWA Το έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή διαδικτυακά σεμινάρια και συναντήσεις. Τα κανάλια 
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έχουν προωθηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό προς τις ομάδες-
στόχους. Οι νέες δραστηριότητες προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 
συμπεριλάβει πολλές νέες μορφές επικοινωνίας, όπως η συμμετοχή σε δύο εκδηλώσεις στο 
Facebook (Watch-events) (EbS + Live συζήτηση Citizens dialog, Fab Foundation Forum), 
διοργάνωση δύο ομάδων παρακολούθησης (Watch Groups), και παρακολούθηση ζωντανών 
συζητήσεων στο Instagram.




