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Τν πηελφ νξηγθάκη (northern Flickers) είλαη 

κεγάινο, θαθέ δξπνθνιάπηεοο κε έλα 

επγεληθή έθθξαζε θαη φκνξθν θηέξσκα 

καχξν-πινπκηζηφ. Σε πεξηπάηνπο, κελ 

εθπιαγείηε αλ ζαο θνβίζεηε θάπνην πνπ 

βξίζθεηεζην έδαθνο. Δελ είλαη, φπνπ ζα 

πεξηκέλαηε λα βξείηε έλα πηελφ δξπνθνιάπηε, 

αληίζεηα ην πηελφ origami ηξψεη θπξίσο 

κπξκήγθηα θαη ζθαζάξηα, φπνπ ζθάβεη γηα 

απηά κε ην αζπλήζηζην, ειαθξψο θπξηφ 

ξάκθνο ηνπ. Όηαλ πεηά ζα δείηε κηα ιάκςε 

ρξψκαηνο ζηα θηεξά ηνπ- θίηξηλν, αλ είζηε 

ζηελ Αλαηνιή, θφθθηλν, αλ είζηε ζηε Δχζε - 
θαη έλα θσηεηλφ ιεπθφ θιαο ζηελ νπξά 
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Είςαι καλλιτέχνησ; 
Λάβε μέροσ ςτο πρόγραμμα ArtS και βελτίωςε τισ δεξιότητέσ ςου! 

To ArtS είλαη έλα ηξηεηέο πξφγξακκα Erasmus+ ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε, ηη δημιοςπγία 

θέζευν επγαζίαρ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο νηθνλνκίαο ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηνλ Πνιηηηζηηθφ 

θαη Δεκηνπξγηθφ ηνκέα  (ΤΠΔ), φπσο ε επηθξάηεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(ΜΜΕ), ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ηεο εξγαζίαο βάζε ζχκβαζεο, έρεη νδεγήζεη ζηελ 

ειιηπή επέλδπζε αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, ιηγφηεξεο επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη ζηελ έιιεηςε 

νξγαλσκέλεο εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σεκαληηθή έλλειτη 

δεξιοηήηυν, πνπ παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηνπο ηνκείο ησλ πνιηηηζηηθσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο, 

εηλαη ε  ηθαλφηεηα ηνπ «επηρεηξείλ» θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Ελψ ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο είλαη νη τηθιακέρ δεξιόηηηερ θαη ε παγθνζκηνπνίεζε, ε 

, ν πνιηηηζηηθφο θαη γισζζηθφο 

θαηαθεξκαηηζκφο, ν απνθιεηζκφο θάπνησλ ηνκέσλ δξάζεο.  

Η πξψηε θχξηα δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ArtS είλαη ε έξεπλα κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο 

αναγκαιόηηηαρ  καηάπηιζηρ θαη πηζηνπνίεζεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο.   

Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο ραξηνγξάθεζεο είλαη λα ζπγθξίλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία ηεο δεκηνπξγίαο, κε εηδηθέο 

αλαθνξέο ππνζηήξημεο ηνπ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ 

απαιηήζευν ζε δεξιόηηηερ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηνλ ΠΔΤ ζηελ Ειιάδα, ηελ Ιηαιία θαη 

ηελ Ιζπαλία, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί 

 πνπ ζα παξέρεη ηνκείο κε ην κείγκα ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο δημιοςπγικήρ επισειπημαηικόηηηαρ. 

Η κειέηε θάιπςε ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο αλαθνξηθά κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ θαη Δεκηνπξγηθφ 

ηνκέα (ΤΠΔ) θαη ηδίσο ηε Χεηξνηερλία, ηε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, ηε Σρεδίαζε, ηε Μνπζηθή, 

ηηο Εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε Λνγνηερλία, ηηο Παξαζηαηηθέο ηέρλεο, ηηο Οπηηθναθνπζηηθέο ηέρλεο 

θαη έρεη δνκεζεί σο εμήο: 

 επηζθφπεζε ηνπ ηνκέα (ΤΠΔ) ζηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα,  

 επηζθφπεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ΤΠΔ ζηελ Ειιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία, 

 αλακέλνληαη βπασςππόθεζμερ και μεζοππόθεζμερ αλλαγέρ; 

 νξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ ΤΠΔ, 

 ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο γηα ηνλ ΤΠΔ, 

 πψο λα ζπλδέζνχλ ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα κε ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Η ραξηνγξάθεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρεηηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην 

πνιηηηζηηθφ θιίκα ζηηο πεξηνρέο θαη ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θαζνξίζνπλ ηελ  εμάπισζε ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ησλ δεκηνπξγηθψλ θιάδσλ. Η έξεπλα 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπκβάιιεη ζηελ επηβεβαίσζε φηη ε χπαξμε επλντθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη  πνιηηηζκνχ είλαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ηξεηο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ 

λα ελζαξξπλζνχλ νη θνξείο λα αλαδεηήζνπλ λέεο επθαηξίεο θαη λα αξρίζνπλ λέεο επηρεηξήζεηο 

θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο. Δεκηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθή δξάζε κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα 

φηαλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκηνπξγηθφηεηα,  πνηθηινκνξθία θαη ε 

θαηλνηνκία, ελψ είλαη θπξίσο εθηθηή ράξε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ: διαζςνδέζειρ, 

καηάπηιζη και ςποζηήπιξη. Καηά ζπλέπεηα, είλαη αβέβαην ην θαηά πφζν ε βηνκεραλία 

ηεο δεκηνπξγίαο μεθηλάεη απφ ηελ δεκηνπξγηθή αλαγλψξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ, ζηηο 

νπνίεο ε χπαξμε εθπαηδεπηηθφ ηδξπκάησλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν.  

 

Σε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη βηνκεραλίεο 

ηεο δεκηνπξγίαο έρνπλ βξεζεί φηη σθεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκίεο αζηηθνπνίεζεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επειημία, δηεπθνιχλνληαο ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη δηθηχσλ 

αιιειεπίδξαζεο (Scott, 2006). Οη ζπρλέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε κεηαθνξά γλψζεσλ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο. Η ραξηνγξάθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

“2ορ Μύλορ ηυν Παπαζηαηικών 

Τεσνών” 

Ο «Μχινο ησλ Παξαζηαηηθψλ Τερλψλ" 

(“Mill of Performing Arts”) είλαη έλα 

πξφηππν θεζηηβάι πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην «Μχιν Παππά», έλα αλαθαηληζκέλν, 

ηζηνξηθφ, βηνκεραληθφ θηίξην ζηε Λάξηζα, 

αθηεξσκέλν ζηηο ζχγρξνλεο παξαζηαηηθέο 

θαη νπηηθναθνπζηηθψλ ηερλψλ. Ξεθίλεζε θαη 

δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2014 

απφ SMouTh, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα 

Πνιηηηζκνχ & Επηζηεκψλ ηνπ Δήκνπ 

Λαξηζαίσλ, θαη έρεη σο θχξην ζηφρν λα 

αλαδείμεη ηελ πεξηνρή ηνπ Μχινπ σο 

ζηάδην ηεο ζχγρξνλεο, λεαληθήο, 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη λα εηζαγάγεη ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ησλ ζχγρξνλσλ 

παξαζηαηηθψλ ηερλψλ θαη ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ζην θνηλφ ηεο πεξηνρήο. 

 

Φέηνο, ην θεζηηβάι πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηηο 24 Σεπηεκβξίνπ έσο ηηο 27, ζην 

«Μχιν Παππά», κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 

5.000 αλζξψπσλ 

 «Φυνέρ Αλλαγήρ» 

"Voices of Change" 

Τν πξφγξακκα ArtS πξνσζήζεθε απφ ηνλ 

Ιηαιφ εηαίξν "Melting Pro" θαηά ηνλ 6ν 

Δηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ ςεθηαθή 

αθήγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Northampton - Νέα Αγγιία Μαζαρνπζέηεο 

(ΗΠΑ), φπνπ νη πνιιέο δηεζλείο νκηιεηέο 

έδεημαλ ηνλ πινχην ηεο ςεθηαθήο 

αθήγεζεο θαη ηε ρξήζε ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ηξηψλ εκεξψλ.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtS Aperitif  

Ο Σφλλογοσ Libera Palermo διοργάνωςε 
τθν 4θ Δεκεμβρίου, εκδιλωςθ διάδοςθσ 
του προγράμματοσ ArtS . Τθν θμερίδα 
παρακολοφκθςε θ Al Revés craft 
cooperative (www.coopalreves.it), όπου 
το όνομα Al Rêves ςθμαίνει επιλογι 
αλλαγισ, ανάκαμψθ, διαφορετικι 
άποψθ. 
Δεφτερθ ευκαιρία για τα υλικά 
ανακφκλωςθσ και υφάςματα, θ Al Rêves 
τα επιλζγει ωσ ιδιαίτερα είδθ ζνδυςθσ 
και για τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται 
για το ςυνεταιριςμό τθσ. Η Al Rêves 
ςυνεργάηεται με τον Σφλλογο Libera του 

file:///C:/Users/admin/Dropbox/dissemination_arts/newsletters/SECOND/www.arts-project.eu
https://www.facebook.com/ArtS-Project-Skills-for-the-Creative-Economy-1418974745078892/?notif_t=page_new_likes
https://www.pinterest.com/artsproject0257/arts/
https://twitter.com/ArtsprojectS
http://www.eurotraining.gr/
http://www.eea.gr/
http://www.eea.gr/
http://www.smouth.com/
http://www.montesca.eu/
http://www.montesca.eu/
http://www.montesca.eu/
http://www.liberapalermo.it/
http://www.meltingpro.org/
http://www.fvem.es/es
http://www.euroaccion.com/
http://www.euroaccion.com/
http://www.cesie.org/
http://www.cup.ap.it/
http://www.cup.ap.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Ειιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία δείρλεη φηη ε βηνκεραλία ηεο δεκηνπξγίαο πξνθαιεί 

ζπλδπαζηηθή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ. Η ποικιλία δεξιοηήηυν ενθαππύνει ηιρ 

επισειπήζειρ δημιοςπγίαρ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απαηηνχκελνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ. Ωζηφζν, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη έρνπκε λα 

αλαπηχμνπκε θαη «βαζικούρ» παπάγονηερ, φπσο νη επνηθνδνκεηηθέο αζηηθέο 

ζρέζεηο, ε πνηφηεηα δσήο θαη ε θνηλσληθή πνηθηινκνξθία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεσγξαθηθά 

πξφηππα ηεο βηνκεραλίαο ή ησλ επαγγεικάησλ ηεο δεκηνπξγίαο. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζεηηθνχ πιαηζίνπ επίζεο απαηηνχληαη θάπνηεο βαζηθέο δεμηφηεηεο. Δεμηφηεηεο φπσο ε 

απηνδηαρείξηζε, ε νκαδηθή εξγαζία, ν επαγγεικαηηζκφο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πειαηψλ, 

ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε επηθνηλσλία θαη ε κφξθσζε, ε γλψζε αξηζκεηηθήο θαη 

εθαξκνγήο πιεξνθνξηθήο, πνπ απνηεινχλ θξίζηκα ζηνηρεία δξάζεο θαη είλαη ην απαξαίηεην 

θιεηδί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ απαηηήζεσλ. 

Απηά ηα ζηνηρεία δξάζεο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα είλαη αλνηθηνί ζηηο επθαηξίεο θαη 

ζηηο πξνθιήζεηο, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζθέθηνληαη κε θαηλνηφκν ηξφπν. 

Η βηνκεραλία ηεο δεκηνπξγίαο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ειπηδνθφξα πεδία ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, αιιά θαη ππνζρφκελνο ηνκέαο 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα ζεκαληηθή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 
 

Παλζρμο από το 2012 και ο πυρινασ των 
δραςτθριοτιτων τθσ ζχουν επίςθσ τον 
ςκοπό του ArtS, τον προςδιοριςμό των 
δεξιοτιτων των ατόμων που εργάηονται 
ςτον καλλιτεχνικό και πολιτιςτικό τομζα, 
και το πϊσ θ τζχνθ κα διοχετευκεί ςτθν 
αγορά εργαςίασ. Η εκδιλωςθ ζκλειςε με 
μια γευςιγνωςία απεριτίφ των προϊόντων 
LiberaTera που παραςκευάςτθκαν από 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ, που διαχειρίηονται 
τα καταςχεκζντα περιουςιακά ςτοιχεία 
τθσ μαφίασ. 

 

 

                                                                                                       Σπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα  
                                                                 Erasmus+ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο  

 

 

 

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus + ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο  

PROJECT NUMBER – 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Agreement Number: 2014 – 3174 / 001 – 001 

 

"Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα ανακοίνυζη ανηικαηοπηπίζει ηιρ απότειρ μόνο ηος ζςγγπαθέα, και η Επιηποπή 

δεν μποπεί να θευπηθεί ςπεύθςνη για οποιαδήποηε σπήζη πος μποπεί να γίνει ηηρ πληποθοπίαρ πος πεπιέσεηαι ζε αςηήν " 

©ArtS – Skills for the Creative Economy 2014 
 

 

http://www.cup.ap.it/
http://www.ffeuskadi.net/
http://www.ffeuskadi.net/

