
 

ε ςυνζχεια τθσ επίςθμθσ ζναρξθσ του 
ARTSQUAD, με αυτό το newsletter 
κζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ 
εξελίξεισ και τα νζα του ζργου.  
 
Σο ζργο ARTSQUAD ςτοχεφει ςτθν 
Επαγγελματικι Ανάπτυξθ των 
Εργαηομζνων με τουσ Νζουσ (Λειτουργϊν 
Νεολαίασ, Κοινωνικϊν Λειτουργϊν κλπ) 
και των Εκπαιδευτϊν Νεολαίασ. 
 
Σο ζργο κα αναπτφξει και κα εφαρμόςει 
ςε πιλοτικι βάςθ πρωτοποριακά 
εργαλεία για επαγγελματίεσ που 
εργάηονται με τουσ νζουσ οι οποίοι 
επικυμοφν να ςυμπεριλάβουν ςτθν 
πρακτικι τουσ τα εξισ αντικείμενα:  
  
1. Ψθφιακά Μζςα (Digital Media) 
2. Εξιςτόρθςθ (Storytelling) 
3. Θζατρο (Drama) 
4. Μουςικι (Music) 
  
Ο τίτλοσ ARTSQUAD είναι θ ςφντομθ 
απόδοςθ του τίτλου του ζργου που είναι  
«Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων για Youth Workers 
& Youth Trainers που εργάηονται για τθν 
Κοινωνικι υμπερίλθψθ Νζων με 
λιγότερεσ Ευκαιρίεσ». 
 
Η διάρκεια του ζργου είναι 2 χρόνια 
(Μάρτιοσ 2017– Φεβρουάριοσ 2019). 

Σο ζργο προτείνει μία νζα προςζγγιςθ 
ςτισ δεξιότθτεσ– κλειδιά ςτο πλαίςιο τθσ 
εργαςίασ με τουσ νζουσ ζχοντασ ςτο 
επίκεντρο τουσ ίδιουσ τουσ νζουσ.  
 
Η επιλογι τθσ λατινικισ λζξθσ “QUAD” 
ςτον τίτλο ARTSQUAD αναφζρεται ςτα 4 
δθμιουργικά αντικείμενα που προτείνει 
το ζργο ωσ αποτελεςματικά εργαλεία 
ςτθν εργαςία με τουσ νζουσ.  
 
Σο ARTSQUAD κα εξοπλίςει τουσ 
εργαηόμενουσ με πρακτικά εργαλεία που 
κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν όταν 
εργάηονται με νζουσ και ιδιαίτερα με 
εκείνουσ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι 
κζςθ και ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ. 
Θα τουσ βοθκιςει επίςθσ να 
προετοιμαςτοφν να εργαςκοφν ςε μθ– 
ςυμβατικά περιβάλλοντα ακόμθ και εάν 
αυτι τθ ςτιγμι εργάηονται ςε εντελϊσ 
διαφορετικά πλαίςια. υνολικά, το ζργο 
κα βελτιϊςει τισ επαγγελματικζσ τουσ 
προοπτικζσ, τθν αναγνϊριςθ και τον 
επαγγελματιςμό τουσ. 
 
Η εναρκτιρια ςυνάντθςθ των εταίρων 
φιλοξενικθκε με επιτυχία από τον 
οργανιςμό Salvati Copiii- Filiala Arges 
(Save the Children) ςτο Πιτζςτι τθσ  
Ρουμανίασ 31/03– 01/04/2017. 
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Η παροφςα δθμοςίευςθ δεςμεφει μόνο τον ςυντάκθ τθσ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν ευκφνεται για 
πικανι χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν. 

ΕΣΑΙΡΟΙ 
 

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) 

ΣΥΝΔΕΘΕΘΤΕ ΜΑΖΘ ΜΑΣ 

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)  

www.facebook.com/
ArtsquadEU 

Δπίζημη ιζηοζελίδα 
www.artsquad.eu 
 
Ακολοςθείζηε ηη 
ζςζήηηζη ζηο Twitter  
#artsquadEU  
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έπγο 
ζςνσπημαηοδοηείηαι 
από ηο Δςπυπαφκό 
Ππόγπαμμα  
Erasmus+ 
 
Βαζική Γπάζη2: 
Σςνεπγαζία για 
καινοηομία και 
ανηαλλαγή οπθών 
ππακηικών 
 
Γπάζη: Σηπαηηγικέρ 
ζςμππάξειρ ζηον ηομέα 
ηηρ νεολαίαρ 
 
Βαζικόρ Σηόσορ: 
Ανάπηςξη καινοηομίαρ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΟΤ ΝΕΟΤ  
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