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Buna din nou!
În primul rând, toți partenerii WISE doresc să vă urez un Anul Nou
sigur și fericit! În ultimele șase luni ale anului 2020, parteneriatul a
continuat să lucreze împotriva oricărui risc pentru a se asigura că
proiectul nu se blochează și că totul funcționează cât mai bine
posibil. Continuați să citiți pentru a afla ce am făcut!

A treia întâlnire transnațională de proiect
Așa cum s-a întâmplat cu restul globului, partenerii WISE au trebuit să
facă față mai multor provocări în ultimele luni de dezvoltare a proiectului.
Una dintre ele a fost imposibilitatea de a ne reuni, datorită restricțiilor
de circulație impuse de guverne. De asemenea, partenerii au luat în
considerare riscurile pe care le presupunea acest lucru; de aceea a treia
întâlnire transnațională a proiectului nostru a fost realizată într-un
format online, prin Zoom. În cadrul acestor sesiuni, care au avut loc în 24
și 25 noiembrie 2020, partenerii au discutat despre progresul înregistrat
în

derularea

proiectului,

s-au

informat

reciproc

despre

contextele

naționale în ceea ce privește situația sanitară reușind să creeze un plan
pentru a continua să lucreze la proiect. , adaptându-se cât mai mult la
programul inițial, dar, mai ales adaptându-se la noua situație.
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C1 - Eveniment comun de formare a personalului
Așa cum am spus în ultimul nostru Buletin informativ (disponibil pe site-ul web al
proiectului), toți partenerii au fost implicați în dezvoltarea materialelor de instruire și
a conținutului pentru C1 Eveniment de formare, care era programat a se derula în iulie
2020 la Palermo, Italia. Întrucât acest lucru nu a fost în mod evident posibil, formarea
a fost reprogramată să se desfășoare într-un format online în perioada 18-22 ianuarie
2021. În ultimele luni ale anului 2020, membrii parteneriatului au dezvoltat aceste
materiale, au făcut unele modificări iar apoi ele au fost încărcate pe platforma furnizată
de Promimpresa, unde urma să aibă loc formarea online. Aceste sesiuni au fost o mare
oportunitate de a pune în practică toate
materialele create pentru a fi pilotate în
lunile

următoare

cu

educatorii

adulți,

precum și de a întări legăturile dintre
parteneri. Acum este timpul ca partenerii
să identifice participanți care să ia parte la
pilotarea la nivel național, programată a
avea loc până în aprilie 2021. Va urma apoi o analiză și o evaluare a ceea ce a funcționat
și ceea ce ar putea fi îmbunătățit. Materialele astfel înbunătățite vor reprezenta
versiunea finală din IO2, modulul de formare.

Pașii următori
Următoarele patru luni ale anului 2021 vor fi dedicate identificării
participanților și pilotării activităților oferite de parteneriat, pentru a
forma educatorii adulți în procesul de includere a femeilor pe piața
muncii prin intermediul întreprinderilor sociale. În același timp, IO2
fiind finalizat, se trece la realizarea IO3 - Ghidul pas cu pas și
Manualul de curs „WISE” pentru educatorii adulți, care vor include
metodologii privind modul de lucru cu femeile defavorizate. Rămâneți
conectați pentru a fi la curent și a afla

mai multe despre ce se

întâmplă în următoarele luni!

Mai multe informații!
Pentru noutăți în legătură cu derularea proiectului consultați:
Web Page: https://wise-project.webnode.es/
Facebook: https://www.facebook.com/WISE.projectEU
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wise-project-8474901a0/
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