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Το Arts είναι ένα 3ετές πρόγραμμα Erasmus+. Σκοπός του είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Τομέων Δημιουργίας και Πολιτισμού (Culture and Creative
Sectors –CCS) με στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων και τη βελτίωση της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα Arts είναι μια απάντηση στη μεγάλη ανάγκη ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τομέων Δημιουργίας και Πολιτισμού, των κοινωνικών εταίρων
και των παρόχων εκπαίδευσης ώστε να εντοπιστούν οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες σε επίπεδο δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας δημιουργίας και πολιτισμού
στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία και να αναπτυχθεί ένα κοινό καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα εφοδιάσει τους τομείς αυτούς με το μείγμα δεξιοτήτων οι
οποίες είναι απαραίτητες στην δημιουργική επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα καλύπτει τους ακόλουθους κλάδους: α) Χειροτεχνία β) Τέχνες του Θεάματος (μουσική,
χορός, θέατρο) γ) Πολιτιστική Κληρονομιά (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία) δ) Συγγραφικές τέχνες (βιβλίο και τύπος) ε) Εικαστικές τέχνες στ) Οπτικοακουστικά μέσα και
πολυμέσα.
Θα συμβάλλει στη: α) ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (curriculum) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) σύμφωνα με στα πρότυπα
EQF/ECVET των οποίων ο προσανατολισμός βασίζεται στο αποτέλεσμα και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά των
τομέων δημιουργίας και πολιτισμού β) στήριξη της δικτύωσης και της κινητικότητας στην εργασία γ) ανάπτυξη της καινοτομίας στην ΕΕΚ με τον σχεδιασμό και την
προσφορά ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης.

Στόχοι
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Καινοτομία


Επίπτωση

σχεδιασμός
και
προσφορά
ενός
ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος
το οποίο για πρώτη φορά θα αναπτύξει
συνεκτικές μεθοδολογίες και εργαλεία
διδακτικής σύμφωνα με τις συγκεκριμένες
ανάγκες των τομένω Δημιουργίας και
Πολιτισμού,








προσδιορισμός των εργασιακών προφίλ
των τομέων ΔκΠ για πρώτη φορά και
σύνδεσή
τους
με
δεξιότητες
και
μαθησιακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα ArtS υλοποιείται από
οργανισμούς, ειδικούς στους τομείς τους:

διαφορετικούς

To Eurotraining είναι ένα Κέντρο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
που
εξειδικεύεται
στους
τομείς
του
Πολιτισμού, της Επιχειρηματικότητας, της Διοίκησης και του
IT. Οι βασικές του δραστηριότητες είναι μεταξύ άλλων τα
σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (μεικτή
μάθηση με χρήση ΤΠΕ), διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης
Μάθησης, σεμινάρια εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού
και ενδοεπειχηρισιακής εκπαίδευσης. www.eurotraining.gr/
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει
150.000 εγγεγραμμένα μέλη (Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
και
Επαγγελματίες
του
τριτογενούς τομέα) και καλύπτει την Αθήνα και την περιοχή
της Αττικής. Μέρος των μελών του είναι επαγγελματίες και
επιχειρήσεις των τομέων δημιουργίας και πολιτισμού.
Λειτουργεί από το 1925 με σκοπό την προώθηση και
ανάπτυξη των μελών του, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο σε ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς στόχους
όπως η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η
βιωσιμότητα. www.eea.gr/
Η TÜV Rheinland Hellas SA είναι
παράρτημα
της
εταιρείας
TUV
RHEINLAND GROUP στην Ελλάδα. Είναι
μία εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες σε
πέντε (5) τομείς: Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης,
Πιστοποίηση
προϊόντων
(ασφάλεια
προϊόντων),
Βιομηχανικός έλεγχος, Εκπαίδευση ειδικών και πιστοποίηση
προσωπικού. www.tuv.com/
Tο Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου [SMouTh] είναι
ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα. Ιδρύθηκε το
2001 από νέους επαγγελματίες καλλιτέχνες του Θεάτρου,
Μουσικής, Χορού και Πολυμέσων. Οι κύριοι στόχοι του
SMouTh είναι να παρέχει σε νέους και ενήλικες δυνατότητες
κινητοποίησης, κατάρτισης,
εκπαίδευσης, δημιουργίας,
έρευνας και
επαγγελματικής εξέλιξης στις
τέχνες,
επαναπροσδιορίζοντας έτσι τα μέσα καλλιτεχνικής,
πολιτιστικής και κοινωνικής έκφρασης. www.smouth.com/
H Humanitae Empleo e Innovación είναι
ένας κορυφαίος οργανισμός στο χώρο
του επαγγελματικού προσανατολισμού
και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επικεφαλής είναι
μία ομάδα επαγγελματιών με υψηλές ικανότητες ανάλυσης
και δημιουργίας κινήτρων, διεπιστημονικού προφίλ και καλής
γνώσης των τρεχουσών τάσεων απασχόλησης και
κατάρτισης. www.heiagenciacolocacion.es/

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη
διαδικασία διερεύνησης του δυναμικού του
τομέα
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης για τη δημιουργία ανάπτυξης και
θέσεων εργασίας,
στήριξη της οικονομίας του πολιτισμού σε
περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο,
προώθηση
της
εφαρμογής
EQAVET
‘Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη
Διασφάλιση Ποιότητας’ και EQF ‘Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων’/ECVET
‘Ευρωπαϊκό Σύστη-μα Πιστωτικών Μονάδων
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση’, πλαίσια τα οποία διασφα-λίζουν
καλύτερη ποιότητα και Δεξιότητες
για τη
Δημιουργική Οικονομία / μεταβιβασιμότητα
των αποτελεσμάτων του προγράμματος ArtS.
Το Libera Palermo Association είναι ένα
πιστοποιημένο
Κέντρο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης με σημαντική εμπειρία στην
παροχή προγραμμάτων κατάρτισης. Είναι επίσης ο
τοπικός συντονιστής του δικτύου Libera – Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie (Ενώσεις, ονόματα και
αριθμοί ενάντια στη μαφία) στην επαρχία του Παλέρμο.
Συνεργάζεται με σχολεία, ενώσεις και άλλους
κοινωνικούς δρώντες για μία καλύτερη κοινωνία όπου
θα επικρατεί η συν-υπευθυνότητα και ο αμοιβαίος
σεβασμός. www.liberapalermo.it/
Το Melting Pro ιδρύθηκε το 2011 από οκτώ
γυναίκες επαγγελματίες με ειδίκευση στο
στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
τη διαχείριση πολιτισμικών project, με βάσει το
ευρωπαϊκό πρότυπο και άτυπες μεθοδολογίες
μάθησης. Προσφέρει μία καινοτόμα προσέγγιση στη
πολιτισμική διαχείριση και ένα ευρύ φάσμα πόρων για
την προώθησή της, αναπτύσσοντας πολιτισμικές
δράσεις σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το
MeltingPro
διαχειρίζεται
πολιτισμικά
projects
χρησιμοποιώντας το σύστημα κύκλου διαχείρισης
σχεδίων και καινοτόμες προσεγγίσεις όπως η
σχεδιαστική σκέψη (design thinking) και η δημιουργική
επιχειρηματικότητα. www.meltingpro.org/

Βιωσιμότητα


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



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



παροχή εγκάρσιων δεξιοτήτων καθώς και
καθοδήγηση σε επίπεδο επαγγελματικής
εξέλιξης,
δεξιότητες
διαχείρισης
επαγγελματικής εξέλιξης και πρόσβασης στην
αγορά εργασίας και συνεπώς με αυτόν τον
τρόπο βελτίωση της απασχολησιμότητας των
ατόμων.

Το CESIE είναι μία μη
κερδοσκοπική, απολιτική, μη
κυβερνητική οργάνωση με
μέλη σε πάνω από οχτώ ευρωπαϊκές χώρες. Το
CESIE συνδέει τοπικές, εθνικές και διεθνείς πρακτικές
με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της
αλλαγής στον πολιτισμικό, εκπαιδευτικό και
οικονομικό χώρο μέσω της δημιουργίας και χρήσης
καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων.
www.cesie.org/en/
Tο Consorzio Universitario Piceno
(CUP) είναι μία κοινοπραξία
Τοπικών Αρχών με στόχο τη
ρύθμιση της ανάπτυξης και την προώθηση της
ανώτατης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επιστημονικής έρευνας στους
ακόλουθους τομείς: πολιτισμός, design, βιολογία,
αρχιτεκτονική, οικονομικά και συντήρηση της
αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.
www.cup.ap.it/

To CSVM είναι κέντρο πολιτιστικής
και εκπαιδευτικής επαγγελματικής
κατάρτισης. Αναπτύσσει καινοτόμες
πολιτιστικές
και
εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
διεπιστημονικής ερευνητικής εξειδίκευσης και δράσεων
κατάρτισης, στενά συνδεδεμένων με τη δυναμική του
Ευρωπαϊκού χώρου επαγγελματικής κατάρτισης,
εκπαίδευσης, πολιτισμικής και τοπικής ανάπτυξης.
www.montesca.eu/

Το Fondo Formacion Euskadi είναι
ένας οργανισμός που έχει ωα
αντικείμενο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αποστολή του
είναι η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και η
βελτίωση οργανισμών. Τομείς δραστηριοτήτων:
απασχόληση και συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση για εργαζόμενους και ανέργους, άτομα
ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες, διαχείριση
ανά αρμοδιότητα, επιλογή και αξιολόγηση
ανθρωπίνων πόρων, σχέδια κατάρτισης για την
απασχόληση, προγράμματα τοπικής ανάπτυξης,
επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική
και στήριξη με σκοπό τη μάθηση.
www.ffeuskadi.net/

Η Εuroaccion είναι μία μη κυβερνητική,
ανεξάρτητη οργάνωση για τη στήριξη
της μάθησης ενηλίκων, της επαγγελματικής και
προσωπικής ανάπτυξης ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.
Είναι
ενεργό
μέλος
του
Δικτύου
UNIQUE
(http://www.unique-network.org/) και του HREYN
(www.hreyn.org). Συστάθηκε από πάνω από 70
εθελοντές σε τοπικό επίπεδο και έχει εταίρους στην
Ισπανία και σε πάνω από 50 χώρες στην Ευρώπη, Ασία
και Νότιο Αμερική. www.euroaccion.com/

Το FVEM αντιπροσωπεύει τον
τομέα της μεταλλουργίας, με μέλη
πολυάριθμες επιχειρήσεις από το
χώρο της χειροτεχνίας και της δημιουργικής
επιχειρηματικότητας. Είναι η μεγαλύτερη κλαδική
ένωση επιχειρήσεων της περιοχής Biscay (900
εταιρείες–35.000 εργαζόμενοι). Σκοπός της είναι να
ασκεί οικονομική επιρροή σε ζητήματα που
αφορούν τις εταιρίες του τομέα της μεταλλουργίας
μέσω της σύναψης συμφωνιών με ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς. www.fvem.es/es

Με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Αριθμός Σύμβασης: 2014 – 3174 / 001 – 001
“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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Προς κάθε εμπλεκόμενο,
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Arts – Δεξιότητες για τη Δημιουργική Οικονομία
http://arts-project.eu/ συμπληρώνοντας online ένα ερωτηματολόγιο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο 2014 με τη συμμετοχή 13 φορέων από την Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία με στόχο τη
δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στους τομείς
της δημιουργίας και του πολιτισμού.
Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου θα χρησιμεύσουν για τον προσδιορισμό των
επαγγελματικών αναγκών των καλλιτεχνών και πολιτισμικών λειτουργών και θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία σειράς
μαθημάτων κατάρτισης κατάλληλα προσαρμοσμένων στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Επιλέξτε το online ερωτηματολόγιο για να συμπληρώσετε στη γλώσσα σας και στη συνέχεια επιλέξτε το δημιουργικό ή
καλλιτεχνικό πεδίο που σας αφορά (Χειροτεχνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Εικαστικές-Οπτικές Τέχνες, Παραστατικές Τέχνες, Τέχνες
του Λόγου, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα).
Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο είναι περίπου 10 λεπτά.
Παρακαλώ συμπληρώστε το έως τις 25 Μαΐου!
Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για την ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα
Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για την ΙΤΑΛΙΚΗ γλώσσα
Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για την ΙΣΠΑΝΙΚΗ γλώσσα
Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτετε,
Η ομάδα του προγράμματος ArtS

www.arts-project.eu
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook “ArtS Project - Skills for the Creative Economy”
artsproject0257

@ArtsprojectS
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