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ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΟΥ!
Οι αιτήσεις για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ArtS είναι ανοιχτές!
www.arts-project.eu

Είσαι καλλιτέχνης;
Μουσικός; Ηθοποιός; Φωτογράφος;
Επιμελητής εκθέσεων; Εικαστικός;
Θέλεις να αναπτύξεις τις επιχειρηματικές
σου δεξιότητες;
Θέλεις να κάνεις τη τέχνη σου πηγή
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων
εργασίας;

Αν ψάχνεις για μία νέα και συναρπαστική
εμπειρία,

κάνε τώρα την αίτησή σου
στο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα ArtS!

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ
ΕΔΩ!
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
30 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARTS
Το ευρωπαϊκό έργο ArtS project έχει σχεδιάσει ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο EQF/ECVET, στην Ισπανία,
την Ιταλία και την Ελλάδα, το οποίο ανταποκρίνεται στις δεξιότητες που απαιτούνται στην
Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία στις συγκεκριμένες χώρες.
Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ArtS σου προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσεις
3 κοινές εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
ανάπτυξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ιταλία, την Ισπανία και την
Ελλάδα:
Διοίκηση επιχειρήσεων/ management
Δικτύωση/Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία
Επιχειρηματικές δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Και να επιλέξεις τουλάχιστον μία ακόμα εκπαιδευτική ενότητα, που να σχετίζεται με την
εξειδίκευσή σου:
Χειροτεχνία

Πολιτιστική Κληρονομιά
Οπτικές τέχνες
Παραστατικές τέχνες
Λογοτεχνία
Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα
Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν και θα σου προσφέρει
ευρωπαϊκή πιστοποίηση, αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη!
Διάβασε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ.....
Το έργο ξεκίνησε το 2014 και υλοποιείται από κοινοπραξία οργανισμών από την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ισπανία, με στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνών της Πολιτιστικής και Δημιουργικής
βιομηχανίας, ώστε να προωθηθούν η απασχόληση και η ανάπτυξη του κλάδου σε περιφερειακό
και διακρατικό επίπεδο…
Διάβασε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ....

www.arts-project.eu

Με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PROJECT NUMBER – 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Agreement Number: 2014 – 3174 / 001 – 001
"Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει της πληροφορίας που περιέχεται σε
αυτήν "
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