
Newsletter n.5  

  

Σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) οι εταίροι του έργου 

προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση που βασίζεται σε μία μεθοδολογία 
αρχών, μία δομημένη προσέγγιση ο στόχος της οποίας είναι να δώσει σε καλλιτέχνες τη 

δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις  τους, αποκτώντας δεξιότητές
περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.  

   

  Οι εκπαιδευόμενοι από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης σε ενότητες του Arts.  

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει νέες ευκαιρίες και 

πρωτοποριακά εργαλεία σε καλλιτέχνες, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 

και, συνεπώς, τα επίπεδα απασχόλησης και ενσωμάτωσής 

τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών σχεδιασμένων 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (EQF) και το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (ECVET). 
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                                                             Οι εκπαιδευόμενοι από την Ισπανία κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης σε ενότητες του Arts 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική μεθοδολογία, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης 

ανέρχεται σε 200 ώρες, διαρθρωμένη βάσει μιας μικτής μεθόδου που ονομάζεται 

«μικτή μάθηση» (δια ζώσης και μέσω διαδικτύου, με τη δημιουργία 

πλατφόρμας για εξ αποστάσεως μάθηση), και απευθύνεται σε καλλιτέχνες 

προερχόμενους από κάθε περιφέρεια των χωρών της σύμπραξης.  

  

              Οι εκπαιδευόμενοι από την Ιταλία κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης σε ενότητες του Arts. 

Στον πρώτο γύρο της εκπαίδευσης συμμετείχαν περίπου 1200 άτομα από 

πολλές περιφέρειες των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) και σκοπεύουμε 

να συμπεριλάβουμε ακόμη περισσότερους στο δεύτερο γύρο της εκπαίδευσης που θα 

ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018! 

MH XANETE XPONO!!!   

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ARTS ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ! 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
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ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ.... 

 

 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση στο ΑrtS Forum. Η γνώμη σας μετράει! 

 

 

www.arts-project.eu 
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