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Υπερεθνικές διαδικτυακές συναντήσεις για το έργο 

Η πανδημία του COVID-19, δεν άφησε καμία δυνατότητα για δια ζώσης συνάντησης των εταίρων, 
οπότε οι δύο τελευταίες συναντήσεις του έργου έλαβαν χώρα διαδικτυακά. Οι εταίροι δεν είχαν 
την ευκαιρία να βρεθούν στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στη Βαλένθια και τους συναδέλφους 
από τον οργανισμό ESMOVIA, ούτε στη Σλοβενία και στο Μάριμπορ, για την τελευταία και 
διακρατική συνάντηση του έργου, την οποία θα διοργάνωνε ο εταίρος OZARA. Έτσι, δεδομένου 
των περιστάσεων, οι εταίροι συνεδρίασαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM, για να συζητήσουν πώς 
θα εφαρμόσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες του έργου, όπως το κοινό γεγονός κατάρτισης του 
προσωπικού και τα ακόλουθα τοπικά γεγονότα, καθώς και το εγχειρίδιο του έργου στην τελική του 
έκδοση.

Κατά τους 
τελευταίους 6 μήνες, 

ολοκληρώσαμε τα εξής: 

�    2 υπερεθνικές διαδικτυακές συναντήσεις για το έργο

�    1 διαδικτυακή και κοινή εκπαίδευση/κατάρτιση για το προσωπικό 

�    2 τοπικές εκδηλώσεις ανά χώρα της κοινοπραξίας 

�    1 Εγχειρίδιο με σύγκριση μελετών 

Αγαπητοί φίλοι DWA,
το ταξίδι μας με το έργο Digital Wood Artisan 
πρόκειται να τελειώσει και θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε που μας ακολουθήσατε μέχρι τώρα.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ, 5 
ΜΑΡΤΊΟΥ 2021

DWA PROJECT

www.dwa-project.eu

@DigiWoodArtisan
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1 διαδικτυακή και κοινή εκπαίδευση/κατάρτιση 
για το προσωπικό

Στις 15 Φεβρουαρίου οι εταίροι επανήλθαν στο διαδίκτυο, 
και μέσω της πλατφόρμας Zoom διενήργησαν το πρόγραμμα 
κατάρτισης του προσωπικού τπου αφορούσε τις τεχνικές για την 
ψηφιακή επεξεργασία του ξύλου, μέσα στα πλαίσια του έργου 
Digital Wood Artisan. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί κοινό ταξίδι 
στην Πορτογαλία αλλά και πάλι δεδομένου των περιστάσεων με τη 
πανδημία, έπρεπε να λάβει χώρα στο διαδίκτυο. 
 
Η εκπαίδευση διήρκεσε 5 ημέρες και είδε τη συμμετοχή και 
τη συμβολή κάθε εταίρου στην αναζήτηση τεχνογνωσίας που 
πραγματοποιήθηκε και συλλέχθηκε στο εγχειρίδιο σχετικά με τις 
μεθόδους κοινωνικής ένταξης και των τεχνικών επεξεργασίας 
ξύλου. Ο εξωτερικός αντίκτυπος που επιτεύχθηκε με την πορεία 
αυτή ήταν υψηλός χάρη και στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα SALTO, 
η οποία επέτρεψε την επίτευξη της πορείας των εξωτερικών 
συμμέχοντων που έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα του έργου. 
Σύντομα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο της εκπαίδευσης 
μέσω της σελίδας μας. 
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 2 τοπικές εκδηλώσεις ανά χώρα της κοινοπραξίας  

Μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης του κπροσωπικού, κάθε εταίρος διοργάνωσε δύο 
εκδηλώσεις ανά χώρα της κοινοπραξίας, με απώτερο σκοπό τη μεταφορά των γνώσεων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής κατάρτισης, σε τοπικό επίπεδο. 

Η πρώτη εκδήλωση είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει ενήλικες, ενώ στη δεύτερη εκδήλωση, στόχευε 
στη διάδοση των τεχνικών εργασίας και των μεθόδων της κοινωνικής ένταξης, αλλά επίσης και σε 
διάφορες πρακτικές και διαδραστικά εργαλεία για τους συμμετέχοντες, παρέχοντας ταυτόχρονα 
σημαντικά παραδείγματα δραστηριοτήτων για την επανάληψη και τη διδασκαλία σε τοπικό επίπεδο.

Όλη η ομάδα του έργου DWA θα ήθελε να στείλει τις εγκάρδιες ευχαριστίες της για την συνεχή 
υποστήριξη σας στο ταξίδι του ευρωπαϊκού έργου Digital Wood Artisan μέχρι στιγμής… ελπίζουμε 
ότι απολαύσατε το έργο, και είχατε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερο για κι από το έργο!
Μην ξεχάσετε να συνεχίσετε να μας ακολουθείτε στη σελίδα μας www.dwa-project.eu, για να 
μαθαίνετε τα σχετικά ΝΕΑ μας που αφορούν τις ξυλουργικές πρακτικές και την κοινωνική 
ενσωμάτωση, αλλά και πληροφορίες που αφορούν τις τοπικές εκδηλώσεις… κι όχι μόνο! 
Ευχαριστούμε. 

 1 Εγχειρίδιο με σύγκριση μελετών 
 
Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου, παράλληλα με την 
πλατφόρμα και την κατάρτιση, είναι το εγχειρίδιο των συγκριτικών 
μελετών που εκπόνησε η κοινοπραξία του έργου DWA κατά την 
υλοποίηση του. 

Το εγχειρίδιο αυτό έχει συλλέξει όλες τις βέλτιστες πρακτικές 
όσον αφορά τις τεχνικές επεξεργασίας ξύλου και τις μεθόδους 
κοινωνικής ένταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες εξετάζονται 
στις χώρες της κοινοπραξίας. 

Επίσης, το εν λόγω εγχειρίδιο αποτέλεσε το θεωρητικό σημείο 
εκκίνησης της διαδικτυακής κατάρτισης, και σύντομα θα είναι 
διαθέσιμο στην πλατφόρμα του έργου και θα διατίθεται στον 
παρακάτω σύνδεσμο www.dwa-project.eu/material. Το υλικό 
θα είναι διαθέσιμο στις εξής ευρωπαϊκές γλώσσες: φιλανδική, 
ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, σλοβένικη και ισπανική. 


