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TERVETULOA LUKEMAAN
„ARTISTIC LICENCE” PROJEKTIN III
UUTISKIRJETTÄ!
Tämä uutiskirje käsittelee:
•
•
•

Projektin viimeaikaista toimintaamme
Tiedotustilaisuuksiamme
Kolmatta kansainvälistä projektikokousta

MITÄ OLEMME SAAVUTTANEET
TÄHÄN MENNESSÄ?
Portugalissa

pidetyn

toisen

SEURAAVAKSI…

kansainvälisen

partnerikokouksen jälkeen CEX, FIP ja INNEO ovat
työskennelleet tuottaakseen 6 englanninkielistä
oppimisresurssia draaman, tarinankerronnan ja
musiikin aihealueille.
Myös ALK, RightChallenge ja Hub Nicosia ovat
saaneet päätökseen Täydennyskoulutusohjelman ja
käsikirjan kehittämisen, jotta kouluttajat oppivat
käyttämään tuotettuja oppimateriaaleja.
ARTISTIC LICENCE -projekti on nyt siirtymässä
tärkeään vaiheeseen, jolloin kaikki oppimateriaalit
viimeistellään ja käännetään partnerikielille. Tästä
syystä partnerit pyrkivät varmistamaan, että kaikki
tuntevat tehtävänsä ja vastuunsa hyvin.

Toimintamme projektin parissa jatkuu:
• IO1
Englanninkielisen
version
viimeistelyn jälkeen partnerit kääntävät
ja lokalisoivat kaikki koulutusohjelman
sisällöt.
• IO2 – Koulutusohjelman ja käsikirjan
viimeistely
mediamuodossa
mahdollistaaksemme
kouluttajille
mahdollisimman
hyvän
saavutettavuuden.
• Verkko-oppimisportaalin
viimeistely,
Hub Karelia.
• Neljäs kansainvälinen partnerikokous
Prahassa 2.-3.7 2020
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KOLMAS
KANSAINVÄLINEN
PARTNERIKOKOUS
PUOLASSA
KOKOUS RZESZÓWISSA,
PUOLASSA

partnerikokouksessa

esittelyillä ja tervehdyksillä. Kokouksen aikataulun
mukaisesti pidettiin lyhyt yleiskatsaus tuotoksista,
tavoitteista

ja

menetelmistä.

Suurin

osa

kokousajasta käytettiin keskusteluun projektin
aiempina kuukausina kehittämiin materiaaleihin
sekä

tarkasteltiin

kuukausien

13-18

päätavoitteista.

kansainvälisessä
5.-6.9.2019

Kokouksen ensimmäinen päivä alkoi yleisillä

liittyen

ARTISTIC LICENCE -projektipartnerit tapasivat
kolmannessa

KOKOUKSEN AIKATAULU

Rzeszówissa,

Puolassa.

Kokouksen toinen päivä käytettiin keskusteluun
tähän
menneessä
kehitettyjen
tuotosten
levittämiseen liittyen sekä keskusteltiin myös siitä,
mitä toimia tarvitaan yhteistyön laadun,
tehokkuuden ja vaikutusten parantamiseksi.
Partnerit sopivat seuraavan kansainvälisen
Prahassa pidettävän kokouksen ajankohdasta
sekä Kyproksen koulutuksen kestosta ja tarkasta
sisällöstä.
Kokous pidettiin mukavassa ilmapiirissä ja
työnjako oli selkeää tulevien tehtävien osalta.

TIEDOSTUTAPAHTUMAT
•

ISÄNTÄPARTNERI

•

Kolmannen

kansainvälisen

projektipartnerikokouksen

isännöi

puolalainen

partneri – INNEO (Tutkimus- ja koulutuskeskus).
INNEO – on voittoa tavoittelematon yhdistys,
jonka

kotipaikka

on

Rzeszów

(Puola).

Organisaation päätehtävänä on tarjota koulutusta
ja tutkimusta sosiaalisesta ja taloudellisesta
kehityksestä paikallisella ja Euroopan tasolla.
Asiantuntija-alueita ovat työmarkkinat, yrittäjyys,
koulutus ja luovan alan teollisuus.

Paikalliset oppimisfestivaalit pidetään
jokaisessa partnerimaassa huhtikuussa
2020.
Hub Nicosia isännöi ja järjestää 3
päiväisen koulutuksen kouluttajille

MISTÄ LÖYDÄT
MEIDÄT?
Vieraile verkkosivuillamme:
https://artisticlicence.eu/
Seuraa Facebook-sivujamme:
https://www.facebook.com/ArtisticLicence-2257106464509141/
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