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5. UUTISKIRJETTÄ!
Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittaman
NEURO-GUIDE -projekti on tullut nyt
päätökseen ja kaikki tuotokset on saatu
kehitettyä.
Tässä uutiskirjeessä käsittelemme:
• Projektikonsortion viimeisiä tehtäviä ja
suunnitelmia jatkotoimenpiteistä.
• Viimeistä kansainvälistä partnerikokousta
PROJEKTIN LOPPUTULOKSET
Kaksivuotisen

projektin

toteutusjakson

aikana partnerit ovat kehittäneet kolme
tuotosta.
• IO1 -Verkkopohjaiset pakopelihuoneet
• IO2 - Täydennyskoulutusohjelma
• IO3 - Verkko-oppimisympäristö
Kaikki projektin tuotokset ovat valmiit,
käännetty kaikille partnerikielille ja ne ovat
verkkosivuilla kouluttajien ja opiskelijoiden
saatavilla.

Projektin

tuotokset

säilyvät

verkko-oppimisympäristössä myös projektin
päättymisen jälkeen.

YHTEENVETO
Kahden

toteuttamisvuoden

aikana

projektipartnerit pitivät yhteensä viisi
kokousta

Suomessa,

Puolassa,

Tšekin

Portugalissa.

Kyproksella,

tasavallassa

Lisäksi

järjestettiin

ja

Irlannissa
kansainvälinen

koulutustapahtuma. Partnerit edistivät
projektia

paikallisella

tasolla

järjestämällä tulostenlevitystilaisuuksia.
Jokainen partneri järjesti paikallisesti
myös

työpajoja,

joissa

käytettiin

kehitettyjä koulutusmateriaaleja.
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LOPPUKOKOUS
LOUSADASSA

KOKOUSAIKATAULU

Koronaviruspandemian
asettamien
rajoitusten vuoksi kokous pidettiin
KOKOUS LOUSADASSA,
hybridimuodossa.
Kahden
partneriorganisaation
edustajat
PORTUGALISSA
matkustivat Portugalin kokoukseen, kun
NEURO-GUIDE -projektin loppukokous
taas
muut
partnerit
osallistuivat
pidettiin 30. syyskuuta 2020 Lousadassa
kokoukseen
ZOOM-sovelluksen
(Portugalissa) ja kokousta isännöi Lousadan
välityksellä.
kunta.
Kokouksen aikana keskusteltiin projektin
viimeisimmistä
toimenpiteistä
ja
loppuraporttiin liittyvistä näkökohdista.
Partnerit esittivät yhteenvedon projektin
2-vuotisesta toteutusjaksosta, kehitetyistä
tuotoksista sekä levitys-, arviointi- ja
seurantatoimista.
ISÄNTÄPARTNERI
MUNICIPIO DE LOUSADA, Lousadan kunta
isännöi partnerikokousta. Lousadan kunnan
tavoitteena on ajaa väestön etuja Lousadan
kunnan alueella. Lousadan kunta kuuluu

Partnerit olivat yhtämieltä siitä, että
projektissa
saavutettujen
tulosten
pohjalta on potentiaalia saavuttaa lisää
käyttäjiä ja he aikovat jatkaa tuotosten
levittämistä.

Porton piirikuntaan. Kunta ohjaa toimiaan
kestävän
edistää

kehityksen
kunnan

saavuttamiseksi,

asioita

taloudellisella,

YHTEYSTIEDOT

sosiaalisella, ympäristö- ja kulttuuritasolla
optimoimalla
resurssien

käytettävissä
käyttöä

ja

olevien
pyrkimällä

julkishallintoon, joka kykenee vastaamaan
alueen kasvutavoitteisiin ja kansalaisten
tarpeisiin.

www.neuroguide.eu
https://www.facebook.com/
NEUROGUIDEProject/
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