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KANSAINVÄLISET HANKEKOKOUKSET VERKOSSA 

COVID-19 pandemian vuoksi emme voineet kokoontua yhteen vaan kaksi viimeistä palaveria toteutet-
tiin verkon välityksellä. 

Hankepartnerit joutuivat peruuttamaan matkan Espanjan Valenciaan ESMOVIAn vieraaksi, ja samoin 
matkan Slovenian Mariboriin, jossa kokousta olisi isännöinyt OZARA. 

Verkkokokouksissa sovittiin hankkeen kaikkien jäljellä olevien töiden viimeistelystä: hankkeen kou-
luttajien viisipäiväisestä opetuksesta ja sitä seuranneista kahdesta paikallisesta koulutuksesta sekä 
hankkeen käsikirjan viimeistelystä.

Viimeksi kuluneet 
puolen vuoden aikana 
olemme toteuttaneet: 

�    2 KANSAINVÄLISTÄ HANKEKOKOUSTA VERKOSSA
�    1 KOULUTUSKOKONAISUUS OPETTAJILLE VERKOSSA
�    2 PAIKALLISTA KOULUTUSTA JOKAISESSA PARTNERIMAASSA
�    1 PUUNTYÖSTÖN KÄYTÄNTÖJÄ VERTAILEVA KÄSIKIRJA

Hyvät DWA-hankkeen seuraajat 
ja osallistujat,

työmme on kohta tehty ja Digital Wood Artisan -hanke
kiittää teitä yhteisestä matkasta tähän asti.

UUTISKIRJE n. 5
MAALISKUU 2021

DWA PROJECT

www.dwa-project.eu

@DigiWoodArtisan

Digital  Wood Artisan project
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1 KOULUTUSKOKONAISUUS HANKKEEN 
HENKILÖKUNNALLE

Helmikuun 15. päivä partnerit kokoontuivat Zoomin välityksellä 
pilotoimaan hankkeen koulutusohjelmaa tarjoamalla ensimmäisen 
Digital Wood Artisan -koulutuksen verkossa. Turvallisuussyistä kou-
lutus pidettiin etäyhteyksillä. 

Kurssi kesti viisi päivää. Siihen sisältyi jokaisen partnerin tuot-
tamaan oppimateriaaliin tutustuminen, partnerien kokoaman 
tutkimusaineiston läpikäynti; puunkäsittelyn sekä osallistavan 
opetuksen tekniikoihin perehtyminen. Koulutuksen ulkoisessa 
tiedotuksessa auttoi eurooppalainen SALTO -koulutusalusta. Sen 
avulla kurssi tavoitti aihepiiristä kiinnostuneita ulkopuolisia osallis-
tujia. Koulutuksen videoinnit ovat kohta katsottavissa DWAn verkko-
sivuilla kohdassa TRAINING .
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2 PAIKALLISTA KOULUTUSTA JOKAISESSA PARTNERIMAASSA 

Koulutusleirin jälkeen jokainen  partnerimaa järjesti kaksi paikallista koulutusta levittääkseen hank-
keessa kerättyä tietotaitoa omien alueidensa toimijoille. 
  
Ensimmäinen koulutus oli suunnattu ammatillisille opettajille ja toinen koulutus puolestaan aikuisopiskeli-
joille.  Koulutuksissa käsiteltiin puuntyöstön perinteisiä ja uusia tekniikoita vuorovaikutteisesti 
ja kokemuksellisesti. Osallistujat esittelivät toisilleen paikallisesti toteutettavissa olevia 
toimintatapoja ja jakoivat käytännön vinkkejä.

Koko DWA -tiimi kiittää osallistujia ja seuraajia yhteisestä DIGITAL WOOD ARTISAN hankkeen matkasta 
tähän asti….toivottavasti olette nauttineet opinnoista! Jatkossakin voitte palata tutkimaan materiaale-
ja verkkosivuiltamme www.dwa-project.eu myös suomeksi, ja jaamme edelleen uutisia NEWS puun 
käsittelystä, osallistavasta ja saavutettavista opetuksesta ja paikallisista tapahtumista kaikissa 
partnerimaissa.

1 KÄSIKIRJA 

Yksi hankkeen päätuotoksia on käsikirja joka esittelee vertailevan 
tutkimuksen eurooppalisesta puuntyöstön perinteestä ja uusista 
tekniikoista. Käsikirja kokoaa partnerimaiden alueiden parhaita 
käytäntöjä sekä puun työstöstä että osallistavasta ja inklusiivisesta 
opetuksesta. Käsikirja muodostaa samalla koulutusohjelman teo-
reettisen pohjan. Käsikirja on kohta saatavana hankkeen verkko-
sivuilla linkissä  www.dwa-project.eu/material käännettynä suomeksi, 
kreikaksi, italiaksi, portugaliksi, sloveniaksi ja espanjaksi. 


