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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΔΕΘΕΘΤΕ ΜΑΖΘ ΜΑΣ

www.facebook.com/
ArtsquadEU
Ακολοςθήζηε ηη ζελίδα
μαρ ζηο Facebook για
νέα ζσεηικά με ηο έπγο
και ενδιαθέποςζερ
ειδήζειρ για ηη
δημιοςπγική σπήζη
ηυν ηεσνών και ηυν
τηθιακών μέζυν ζηην
Δπγαζία με ηοςρ Νέοςρ
(Youth Work).
Δπίζημη ιζηοζελίδα
www.artsquad.eu
Ακολοςθείζηε ηη
ζςζήηηζη ζηο Twitter
#artsquadEU
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έπγο
ζςγσπημαηοδοηείηαι
από ηο Δςπυπαφκό
Ππόγπαμμα
Erasmus+
Βαζική Γπάζη 2:
Σςνεπγαζία για
καινοηομία και
ανηαλλαγή οπθών
ππακηικών
Γπάζη: Σηπαηηγικέρ
ζςμππάξειρ ζηον ηομέα
ηηρ νεολαίαρ
Βαζικόρ Σηόσορ:
Ανάπηςξη καινοηομίαρ

ε ςυνζχεια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ
ερευνθτικισ φάςθσ του ARTSQUAD, με
αυτό το newsletter κζλουμε να ςασ
ενθμερώςουμε για τισ εξελίξεισ και τα νζα
του ζργου.
Ποιά είναι θ κατάςταςθ ςτο χώρο τθσ
εργαςίασ με τθ νεολαία ςτθν Κφπρο, τθν
Εςκονία, τθν Ιρλανδία και τθ Ρουμανία;
Ποια είναι θ κατάςταςθ των νζων;
Ποιοι είναι οι επαγγελματίεσ που
εργάηονται με τουσ νζουσ ςτισ 4 χώρεσ;
Ποιζσ είναι οι αρμοδιότθτζσ τουσ;
Ποιζσ μεκοδολογίεσ χρθςιμοποιοφν ςτθν
εργαςία τουσ με τουσ νζουσ;
Ποιζσ είναι οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτα
προγράμματα εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ για τουσ λειτουργοφσ
νεολαίασ (youth workers);
Πόςο διαδεδομζνα είναι τα αναλυτικά
προγράμματα μεικτισ μάκθςθσ και τα
περιβάλλοντα θλεκτρονικισ μάκθςθσ;

Η ζρευνα κα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ
εκπαιδευτικών αναλυτικών
προγραμμάτων και εργαλείων που κα
ειςάγουν τουσ επαγγελματίεσ που
εργάηονται με τουσ νζουσ ςε 4
αντικείμενα:
1. Ψθφιακά Μζςα (Digital Media)
2. Εξιςτόρθςθ (Storytelling)
3. Θζατρο (Drama)
4. Μουςικι (Music)
τθν ιςτοςελίδα του ζργου μπορείτε να
βρείτε επίςθσ τισ Αναφορζσ τθσ Ζρευνασ
Σεκμθρίωςθσ ανά χώρα.
Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ
διακρατικισ ςυνάντθςθσ ζργου που
φιλοξενικθκε από τον οργανιςμό YSBF
ςτο Σαλίν τθσ Εςκονίασ ςτισ 8 & 9
επτεμβρίου 2017.

Διαβάςτε τθ υνοπτικι Ερευνθτικι
Ζκκεςθ που παρουςιάηει τθν
επιςκόπθςθ των δομών εργαςίασ με τθ
νεολαία (youth work) ςτισ 4 χώρεσ των
εταίρων του ARTSQUAD, εδώ:

http://artsquad.eu/resources/
ΕΤΑΙΡΟΙ
υντονιςτισ SEAL CYPRUS- Cyprus Organisation for Sustainable Education & Active Learning (CYPRUS)
YSBF- YOUTH IN SCIENCE AND BUSINESS FOUNDATION (ESTONIA)
SALVATI COPIII- FILIALA ARGES (ROMANIA)
FIP- FUTURE IN PERSPECTIVE (IRELAND)

Η παροφςα δθμοςίευςθ δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτθ τθσ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν ευκφνεται για
πικανι χριςθ των πλθροφοριών που περιζχονται ςε αυτιν.

