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 Είστε καλλιτέχνης που αναζητά μια 

ώθηση στην καριέρα του?  

 

Δηλώστε σήμερα συμμετοχή για τη δωρεάν 
εκπαίδευση ArtS στην Ελλάδα, την Ιταλία και την 

Ισπανία  

 ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!  

 

http://arts-project.eu/are-you-an-artist/
http://arts-project.eu/are-you-an-artist/
http://arts-project.eu/arts-application-form-for-the-training-course/


ΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ! 

Η πιλοτική δοκιμή πρόκειται να ξεκινήσει! Στόχος της πιλοτικής δοκιμής είναι η αξιολόγηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού πριν την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικές ενότητες και το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκαν θα 

δοκιμασθούν από όσο περισσότερους καλλιτέχνες της ομάδας στόχου είναι δυνατό. Όλοι οι εταίροι θα διασφαλίσουν τη συμμετοχή 

τουλάχιστον δέκα καλλιτεχνών ο καθένας, επιπροσθέτων στην ομάδα εστίασης που επίσης θα συνεισφέρει. Στόχος της πιλοτικής 

δοκιμής είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού υλικού που έχει αναπτυχθεί ως τώρα, ώστε να αναθεωρηθεί και 

να βελτιωθεί το περιεχόμενο, η επίδοση και η παρουσίασή του. Αυτοί οι τρεις στόχοι θα αποτελέσουν τους πυλώνες της αξιολόγησης 

που θα σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο σκοπό και αναμένεται να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τις 

δυνατότητες βελτίωσής του. 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ... 

Ο 3ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών είναι ένα πρότυπο φεστιβάλ αφιερωμένο στις σύγχρονες παραστατικές και οπτικοακουστικές 

τέχνες, που διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, σε συνδιοργάνωση και καλλιτεχνικό 

συντονισμό του SMouTh. Η τρίτη του έκδοση θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, στο Μύλο του Παππά, στη Λάρισα. 

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου του φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του SMouTh 

Κώστας Λαμπρούλης, ο οποίος είναι επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, είχε την ευκαιρεί να παρουσιάσει το έργο ArtS στους 

συμμετέχοντες στη συνέντευξη τύπου, τους δημοσιογράφους και τα μέσα. 
 

 

Στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ περιλαμβάνονται θέατρο, χορός, μουσική, κουκλοθέατρο, stand-up comedy, χορευτικό θέατρο, μουσικό 

θέατρο, παραστάσεις, street arts, ζωγραφική, φωτογραφία, εικαστικές εγκαταστάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συναυλίες, προβολές, 

εκθέσεις, αλληλεπιδράσεις, συμπόσια. 

 

Διαβάστε περισσότερα 
 

      

 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ..... 

Η δεύτερη συνεδρία για την ανάπτυξη ικανοτήτων και η τρίτη συνάντηση του Creative Skills Europe, του European Skills Council για την 

Απασχόληση και την Εκπαίδευση στους τομείς του Audiovisual (AV) και του Live Performance (LP), έλαβε χώρα στη Μαδρίτη της 

Ισπανίας, την 1η και 2α Μαρτίου 2016. Περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβαν μέρος. 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο σεμινάριο ως συντονιστής του έργου ArtS. Η συνεδρία 

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τους τρόπους 

που οι ανάγκες δεξιοτήτων και η εξέλιξη των επαγγελμάτων αναλύονται στις διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις 

πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για ανάδειξή τους. Τρεις Νότιες χώρες βρίσκονταν στο επίκεντρο: η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. 

 

 

 

 

http://smouth.com/mpart-3/


Η συνάντηση του European Skills Council, που βασίστηκε στο υλικό που παρουσιάστηκε στην τρίτη Έκθεση του Creative Skills Europe, 

ήταν αφιερωμένη στη βαθύτερη συζήτηση για τις βασικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί στον κλάδο μας, στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και των στρατηγικών απόκτησης μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων, πιο συγκεκριμένα: στην αξιοποίηση 

πληροφοριών από την αγορά εργασίας ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι τάσεις του τομέα αναφορικά με τις ανάγκες 

δεξιοτήτων, τη διαχείριση σταδιοδρομίας ως εργαλείο για την απόκτηση δεξιοτήτων σε διαφορετικά σημεία της επαγγελματικής πορείας, 

το ψηφιακό περιβάλλον και την επίδρασή του στις διαδικασίες και τα επαγγέλματα του κλάδου, και τη συνεργασία μεταξύ των 

επαγγελματιών ενδιαφερόμενων μερών και του κόσμου της εκπαίδευσης. 

 

 

Διαβάστε περισσότερα… 

      

Ακολουθήστε μας....   

       

Λάβετε μέρος στη συζήτηση στο ΑrtS Forum 

 

Η γνώμη σας μετράει! 

www.arts-project.eu 
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EUROTRAINING%20Grecia%20coordinatore%20del%20progetto%20Arts%20è%20stato%20invitato%20a%20presentare%20i%20risultati%20del%20progetto%20durante%20il%20terzo%20meeting%20di%20Creative%20Skills%20Europe%20a%20Madrid%20in%20Spagna%20il%201%20e%202%20marzo%202016.
http://www.arts-project.eu/
https://www.facebook.com/ArtS-Project-Skills-for-the-Creative-Economy-1418974745078892/?fref=ts
https://twitter.com/ArtsprojectS
mailto:artsproject-eu@googlegroups.com
https://it.pinterest.com/artsproject0257/arts/

