NEURO-GUIDE
PROJEKTIN
UUTISKIRJE 4
TERVETULOA LUKEMAAN
NEURO-GUIDE -PROJEKTIN 4.
UUTISKIRJETTÄ!
NEURO-GUIDE Erasmus+ -rahoitteinen
projekti on edennyt kehitysvaiheessaan ja
sillä
on
enemmän
tarjottavaa
kohderyhmilleen.
Tässä uutiskirjeessä käsittelemme:
• Projektikonsortion viimeaikaisia toimia ja
tulevien kuukausien suunnitelmia
• 4. kansainvälistä partnerikokousta
• Henkilöstön
lyhytkestoisesta
koulutuksesta (The Short-term Joint Staff
Training Event)
MITÄ OLEMME VIIMEAIKOINA
SAANEET AIKAISEKSI?
On

kulunut

yli

projektikonsortio

vuosi
kehitti

siitä

kun

projektin

immateriaaliset tuotokset ja tuotti joukon
arvokkaita ja innovatiivisia haastepohjaisia
resursseja.
Projektin kaikki tuotokset ovat lähes valmiita,
käännettynä

ja

saatavilla

verkkosivuilla

ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja
opettajien käytettäväksi.

Toukokuu 2020
SEURAAVAKSI…
Seuraavien
partnerit:

kuukausien

aikana,

• Keskittyvät
ensisijaisesti
verkkooppimisympäristön
ja
tulosten
levittämistilaisuuksiin, jotka auttavat
mainostamaan NEUDO-GUIDE projektia partnerimaissa.
• Tapaavat
5.
kansainvälisessä
projektikokouksessa ja järjestävät
loppukonferenssin 70 henkilölle, jotka
edustavat ammatillista koulutusta,
nuorisoalaa ja sosiaalista inkluusiota
politiikan ja käytännön tasolla 28. - 29.
syyskuuta
2020
Lousadassa,
Portugalissa.
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4. PARTNERIKOKOUS
PRAHASSA

tapasivat

Koska

projekti

on

loppuvaiheisiin,

KOKOUS PRAHASSA, T ŠEKIN
TASAVALLASSA
NEURO-GUIDE

KOKOUKSEN SISÄLTÖ
nyt

siirtymässä
neljännessä

projektikokouksessa keskityttiin viimeisiin
vaiheisiin ja määräaikoihin, selvennettiin

-PROJEKTIN

jäsenet jäljellä olevia projektitehtäviä sekä
kansainvälisessä suunniteltiin tulevaa levitys- pilotointi- ja

4.

partnerikokouksessa 13. & 14. helmikuuta koulutustoimintaa.
2020 Prahassa, Tsekin tasavallassa.
Kokous
alkoi
projektipartnereiden
esittelyillä ja tervehdyksillä, ja sitä seurasi
lyhyt
yleiskatsaus
projektista
–
viimeaikaiset
tuotokset,
tavoitteet,
aikataulu ja menetelmät. Partnerit
keskustelivat muun muassa IO1 –
Verkkopohjaisista pakopelihuoneista, IO2
ISÄNTÄPARTNERI
–
Täydennyskoulutusohjelmasta
ja
Neljännen kansainvälisen projektikokouksen käsikirjasta sekä IO3 – VerkkoJokaisen
isännöi tšekkiläinen partneri – REINTEGRA. oppimisympäristöstä.
partnerimaan pilotointiin kiinnitettiin
REINTEGRA on voittoa tavoittelematon
myös huomiota.
organisaatio, joka on perustettu v. 1999
Krnovissa, Tšekin tasavallassa. Siitä on tullut Tämän lisäksi konsortio keskusteli
alueellinen
markkinajohtaja
kaikissa projektin hallinnollisista ja teknisistä
Kokous
päätettiin
yhteiskuntaan
ja
työmarkkinoille kysymyksistä.
kesken
selkeään
integroitumiseen
liittyvissä
asioissa. partnereiden
seuraavien
kuukausien
Organisaation tehtävänä on auttaa työnjakoon
projektitehtävien osalta.
heikommassa asemassa olevia (kuten
vähemmistöjä,

maahanmuuttajia,

vammaisia, oppimisvaikeuksista kärsiviä jne)
löytämään

työtä

ja

osallistumaan

tavalliseen, yhteiskunnalliseen elämään sekä
integroida

uusia

opetus-

ja

oppimismenetelmiä yleiseen käyttöön –
kuten Neuro-Guide -projektissa.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflect only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Koulutus

LTTA SHORTTERM JOINT
STAFF TRAINING
EVENT

toteutettiin

työpajoina,

jotka

ryhmäkeskusteluja,
harjoituksia

käytännön

ja

sisälsivät
käytännön

roolipelitoimintaa

sen

varmistamiseksi, että jokainen osallistuja
sai tarvitsemansa itseluottamuksen ja
kokemuksen toteuttaa Verkkopohjaisia
pakopelihuoneita

(IO1)

ja

15 osallistujaa oli mukana kolmipäiväisessä,

Täydennyskoulutusohjelmaa (IO2) muille

reilut 20 tuntia kestävässä henkilöstön

ammatillisen koulutuksen ammattilaisille.

lyhytkestoisessa koulutuksessa (LTTA-ShortTerm Joint Staff Training Event), Irlannissa
11.-13.12.2019.
uusia

projektin kehityksestä, ota yhteyttä
kotimaasi partneriorganisaatioon tai

Tämän lyhyen koulutuksen tavoitteena oli
kehittää

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoja

opetusresursseja

ja

–

projektikoordinaattoriin saadaksesi
lisätietoja.

osaamista, joka vastaisi markkinoiden uusia
tarpeita

ja

nuorten

taitotarpeita

ammatillisen koulutuksen alalla.
Osallistujat kehittivät käytännön taitojaan
syrjäytyneiden

nuorten

tukemiseksi,

mukaan

tarvittavia

pedagogisia

lukien

taitoja, luovan ja kriittisen ajattelun taitoja,
digitaalista osaamista ja yrittäjyyshenkeä.

NÄIN LÖYDÄT
MEIDÄT
VERKOSTA
www.neuroguide.eu
https://www.facebook.com/
NEUROGUIDEProject/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflect only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

