
To ArtS είναι ένα τριετές πρόγραµµα Erasmus+ το 
οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναµικού 
του πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα για την 
ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και 
την ενίσχυση της πολιτιστικής οικονοµίας σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο.

Το ArtS θα προσδιορίσει και θα προβλέψει τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον πολιτιστικό 
και δηµιουργικό τοµέα στην Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Ισπανία και θα σχεδιάσει κατάλληλες 
µεθοδολογίες εκπαίδευσης, προκειµένου να 
υλοποιήσει ένα κοινό πρόγραµµα κατάρτισης 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές.

Το έργο θα καλύψει τους ακόλουθους τοµείς α) 
Χειροτεχνία, β) Παραστατικές Τέχνες, γ) 
Πολιτιστική Κληρονοµιά, δ) τέχνες του Λόγου, ε) 
Εικαστικές τέχνες, στ) Οπτικοακουστικές Τέχνες 
και Πολυµέσα.

Θα συµβάλει στην α) ανάπτυξη ενός 
προγράµµατος κατάρτισης, σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα EQF/ECVET, που θα είναι 
προσανατολισµένο σε µαθησιακά αποτελέσµατα 
και θα ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες 
ελλείψεις δεξιοτήτων στον δηµιουργικό και 
πολιτιστικό τοµέα, β) στη διευκόλυνση της 
δικτύωσης και της κινητικότητας των 
εργαζοµένων στους τοµείς αυτούς, γ) στην 
εξέλιξη του τοµέα επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης µέσω του σχεδιασµού και της 
υλοποίησης ενός νέου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος.
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«Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα ανακοίνωση δεσµεύει µόνο τον 
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν µπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
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• στήριξη της πολιτιστικής οικονομίας σε 
περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο,

• προώθηση της εφαρμογής EQAVET ‘Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας’ και 
EQF ‘Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων’/ECVET ‘Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και  Κατάρτιση’, πλαίσια τα οποία 
διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα και Δεξιότητες  για 
τη Δημιουργική Οικονομία / μεταβιβασιμότητα των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος ArtS.

Βιωσιμότητα

• δημιουργία μιας μακρόπνοης συνεργασίας μεταξύ 
όλων των εμπλεκομένων η οποία θα παρακολουθεί 
τις αλλαγές στον τομέα και θα προβαίνει σε σχετικές 
προσαρμογές, 

• στήριξη της κινητικότητας στην εργασία και της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων 
στο χώρο,

• παροχή εγκάρσιων δεξιοτήτων καθώς και 
καθοδήγησης σε επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης, 
δεξιοτήτων διαχείρισης επαγγελματικής εξέλιξης και 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο την απασχολησιμότητα των ατόμων.

Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλλουν:

• στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης που 
θα είναι προσανατολισμένο σε μαθησιακά 
αποτελέσματα και θα ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένες ελλείψεις δεξιοτήτων στον 
δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα, 

• στη διευκόλυνση της δικτύωσης και της 
κινητικότητας των εργαζομένων στους τομείς 
αυτούς,

• στην εξέλιξη του τομέα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης ενός νέου εκπαιδευτικού 
προγράμματος που θα βασίζεται σε διαδραστικές 
εκπαιδευτικές μεθόδους,

To ArtS θα αξιοποιήσει το δυναμικό του πολιτιστικού 
και δημιουργικού τομέα για την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της 
πολιτιστικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διακρατικό επίπεδο. 

Το πρόγραμμα Arts αποτελεί απάντηση στη μεγάλη 
ανάγκη ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ του 
τομέα δημιουργίας και πολιτισμού, των κοινωνικών 
εταίρων και κέντρων κατάρτισης ώστε να εντοπιστούν 
οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων 
στην αγορά εργασίας δημιουργίας και πολιτισμού 
στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία και να αναπτυχθεί ένα 
κοινό καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα 
εφοδιάσει τον τομέα αυτό με το απαραίτητο μείγμα 
δεξιοτήτων για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

Καινοτομία

• σχεδιασμός και προσφορά ενός ευέλικτου 
εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο για πρώτη 
φορά θα αναπτύξει συνεκτικές μεθοδολογίες και 
μαθησιακά εργαλεία σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες του τομέα δημιουργίας και 
πολιτισμού,

• προσδιορισμός των εργασιακών προφίλ του 
τομέα δημιουργίας και πολιτισμού για πρώτη φορά 
και σύνδεσή τους με δεξιότητες και μαθησιακά 
αποτελέσματα.

Επίπτωση

• συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία διερεύνησης του δυναμικού του τομέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη 
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, 

για την προσφορά ενός κοινού προγράμματος 
επαγγελματικής κατάρτισης που θα παρέχει σε 
άνεργους, αυτοαπασχολούμενους και ανειδίκευτους 
καλλιτέχνες τη δυνατότητα να:

• αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες 
και γνώσεις και να αποκτήσουν διοικητικές και 
επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες 
δικτύωσης, με έμφαση στη διάθεση των έργων τους 
στο εξωτερικό,

• τους καθοδηγήσει στην εύρεση εργασίας ή 
πρακτικής άσκησης σε μια εταιρεία της επιλογής τους,

• παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό project 
στο τέλος του έργου που θα προετοιμαστεί από τους 
ίδιους, ως άσκηση αποτελεσματικής δικτύωσης και 
θα προσεγγίσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα 
ενδιαφερόμενων και κοινού.

Η κοινοπραξία του ArtS αποτελείται από διαφορετικούς 
οργανισμούς, ειδικούς στον τομέα τους.
Η διαφορετικότητα αποτελεί πλεονέκτημα στη 
δημιουργία ενός καινοτόμου αλλά και στοχευμένου 
προγράμματος κατάρτισης καθώς και στη διασφάλιση 
της επίπτωσης, βιωσιμότητας και διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος. Καθόλη την 
εφαρμογή του το έργο θα διασφαλίσει την ισότητα 
ευκαιριών.
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