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ONLINE MEDNARODNI SESTANKI 

Pandemija COVID-19 ni pustila možnosti osebnega ponovnega srečanja, zato sta zadnji dve projektni 
sestanki potekali prek spleta. 

Partnerji niso imeli možnosti leteti v Španijo v Valencijo, k našim kolegom iz ESMOVIA, niti v Slovenijo, 
v Maribor, na zadnje mednarodno projektno srečanje, kjer bi OZARA gostila partnerje. Namesto tega 
so se partnerji sestali na spletu, da bi razpravljali o tem, kako izvesti preostale projektne aktivnosti, kot 
so kratkoročni skupni trening osebja in naslednji lokalni dogodki, pa tudi o projektnem priročniku v 
končni različici.

 V zadnjih 6 mesecih
projekta smo

zaključili:

�    2 SREČANJA O TRANSNACIONALNEM PROJEKTU

�    1 SPLETNI KRATKOROČNI DOGODEK IZOBRAŽEVANJA SKUPNEGA OSEBJA 

�    2 LOKALNA DOGODKA V VSAKI DRŽAVI PARTNERJEV

�    1 PRIROČNIK ZA PRIMERJALNE ŠTUDIJE

Dragi prijatelji DWA, 
naše potovanje s projektom Digital Wood Artisan 

se bo kmalu končalo in zahvaljujemo se vam, 
da ste nas do zdaj spremljali.

NOVIČNIK ŠT.5 
MAREC 2021

DWA PROJECT

www.dwa-project.eu

@DigiWoodArtisan

Digital  Wood Artisan project
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1 SPLETNO IZOBRAŽEVANJE OSEBJA 

15.februarja so se partnerji na spletu znova zbrali na Zoomu, 
da bi lansirali spletni dogodek za kratkotrajno usposabljanje osebja 
v okviru projekta Digital Wood Artisan. 

To naj bi bil še en trenutek za potovanja in srečanja na Portugal-
skem, vendar se je moral namesto tega izvesti na spletu, zaradi 
utemeljenih razlogov. 

Tečaj je trajal 5 dni in vključena je bila vsaka organizacija s svo-
jimi prispevki, pri prenosu raziskovanega in zbranega znanja v 
priročniku o metodah socialne vključenosti in tehnikah obdelave 
lesa. Zunanji učinek tega tečaja je bil velik, zahvaljujoč tudi evropski 
platformi SALTO, ki je omogočila, da so na tečaj prišli tudi zunan-
ji udeleženci, ki so pokazali zanimanje za projektno temo. Kmalu 
si boste lahko v oddelku ogledali videoposnetke s tega spletnega 
trainga na spletni platformi DWA -USPOSABLJANJE na projektni 
spletni strani.
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3 DOGODKI O TERITORIJALNEM USPOSABLJANJU V VSAKIH 
DRŽAVAH PARTNERJIH

Po koncu kratkotrajnega skupnega usposabljanja, je kot nadaljevanje vsak partner organiziral dva 
lokalna usposabljanja z namenom prenosa znanja, pridobljenega med spletnim usposabljanjem, na 
lokalni ravni. 

Prvi dogodek je bil namenjen strokovnjakom za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki so imeli 
priložnost, da na drugem izobraževanju o tehnikah in metodah učijo udeležence programa socialne 
vključenosti. Med usposabljanjem so bile uporabljene številne tehnike, pa tudi praktična interaktivna 
orodja, ki so jih izkusili tudi partnerji, ki so si prizadevali, da je bilo vsako srečanje bolj zanimivo in in-
teraktivno za udeležence, hkrati pa so ponudili odlične primere dejavnosti za ponavljanje in poučevan-
je na lokalni ravni.

Vsa ekipa DWA se vam zahvaljuje, da ste doslej spremljali DIGITAL WOOD ARTISAN “potovanje” .... 
Upamo, da ste uživali in ste imeli priložnost izvedeti več o projektu in iz njega. Ne pozabite še naprej 
preverjati naše spletne strani www.dwa-project.eu , kjer bomo še naprej objavljali NOVICE o obdelavi 
lesa in tehnikah  socialne vključenosti, informacije o lokalnih dogodkih v vsaki državi in še več.

2 PRIROČNIK ZA PRIMERJALNE ŠTUDIJE 
 
Eden glavnih rezultatov projekta je poleg spletne platforme in splet-
nega usposabljanja tudi priročnik primerjalnih študij, ki ga je part-
nerstvo DWA ustvarilo med izvajanjem projekta. 

Ta priročnik zbira vse najboljše prakse o tehnikah obdelave lesa 
in metodah socialne vključenosti na evropski ravni, raziskane v 
partnerskih državah. Ta priročnik je teoretično izhodišče spletnega 
usposabljanja in bo kmalu na voljo na spletni platformi projekta, ki 
je na voljo na tej povezavi www.dwa-project.eu/material prevedeno 
v finski, grški, italijanski, portugalski, slovenski in španski jezik.


