
 
 

 

სოციალური მუშაკების გააქტიურება: ინტერაქტიული პლატფორმა ჩართვისა და 
მონაწილეობისთვის → მალე ამოქმედდება  

 
პროექტი PIECE: დიგიტალიზაცია და ინსტრუმენტების მიწოდება საზოგადოებისთვის 

 
ბოლო ორი თვის განმავლობაში, პროექტის კონსორციუმმა მოაწყო და განახორციელა რამდენიმე 
ინიციატივა გავრცელების დინამიკის გასაძლიერებლად და ინტელექტუალური შედეგების 
პრეზენტაციის გზით, მიაკვლია უფრო პირდაპირ და არაპირდაპირ ბენეფიციარებს. 
 
ზაფხულის შესვენებისთანავე, პარტნიორები სევილიაში შეიკრიბნენ  ტრანსნაციონალური 
პროექტის ბოლო შეხვედრაზე, სადაც განიხილეს პროექტის აქტივობები და შედეგები, გაცვალეს 
მოსაზრებები თავიანთ სამშობლოში არსებულ ვითარებაზე და ერთად ისაუბრეს  მიღწეულ 
ინტელექტუალურ შედეგებზე. კერძოდ, განხილული იქნა გავრცელებისა და კომუნიკაციის 
საკითხები. ALDA-მ და სხვა პარტნიორებმა შექმნეს გეგმა პროექტის შედეგების უფრო ეფექტური 
გავრცელებისა და Facebook გვერდის მართვისთვის. 

 
 
ინტელექტუალური შედეგები და ინტერაქტიული პლატფორმები სოციალური მუშაკებისთვის 

 
 
ახლახან, ოქტომბერსა და ნოემბერში, პროექტის პარტნიორებმა მოაწყვეს მულტიპლიკატორული 
ღონისძიებები იტალიაში (Lamezia Terme), დიდ ბრიტანეთში (ლონდონი) და საბერძნეთში 
(ათენი), რათა წარმოეჩინათ მიღებული შედეგები. გარდა ამისა, პარტნიორებმა უმასპინძლეს 
ადგილობრივ საპილოტე აქციებს, სოციალურ მუშაკებთან ერთად, რათა შეემოწმებინათ 
ინტელექტუალური შედეგების ეფექტურობა, კერძოდ, ელექტრონული სწავლების პლატფორმა 
სამიზნე ჯგუფის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გაძლიერებისათვის. 

 
11 ნოემბერს ALDA-მ გამართა ინტერაქტიული ვებინარი, ყველა პარტნიორის მონაწილეობით, 
რათა უფრო ფართო ონლაინ აუდიტორიისთვის წარედგინა თავად პროექტი და ის, რაც შეიქმნა 
ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ვებინარზე მოწვევა გაზიარებული იყო ALDA-სა და სხვა 
პარტნიორთა ქსელს შორის. ამ შემთხვევაში კონსორციუმს შეეძლო თანამშრომლობა მსგავს 
სფეროებში მომუშავე ასოციაციებთან და ერაზმუს+ პროექტებთან. 
 
ინფორმაციის გაცვლამ და მონაწილეებს შორის ურთიერთკავშირმა ეს გამოცდილება 
უნიკალური და სასარგებლო გახადა შემდგომი უკუკავშირის მოსაპოვებლად და ციფრული 
განათლების პლატფორმის უახლესი ცვლილებების განსახორციელებლად. 
 
პროექტი მართლაც დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ პროექტის მიმართ დიდი ინტერესის 
გათვალისწინებით, ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ყველა პირობა  შემდგომი თანამშრომლობისთვის. 

https://pieceproject.eu/
https://www.alda-europe.eu/progetto/piece/
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