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ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
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).

Οι εταίροι ζχουν αναπτφξει όλα τα

Σο πρόγραμμα ςπουδών και τα πρωτότυπα

πνευματικά αποτελζςματα του ζργου

εργαλεία διατίκενται ςε όλεσ τισ γλώςςεσ των

ARTSQUAD και ςασ προςκαλοφν να τα

εταίρων: Αγγλικά, Ελλθνικά, Εςκονικά και

χρθςιμοποιιςετε με τισ ομάδεσ-ςτόχουσ ςασ.

Ρουμάνικα.

Σα πνευματικά αποτελζςματα

Οι επαγγελματίεσ που εργάηονται με νζουσ

περιλαμβάνουν:

μποροφν να επιςκεφκοφν τθν πφλθ

Ένα νζο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μακθμάτων

θλεκτρονικισ μάκθςθσ για να αποκτιςουν

Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτών. Σο πρόγραμμα

πρόςβαςθ ςτο νζο πρόγραμμα διδαςκαλίασ

μπορεί να υποςτθρίξει επαγγελματίεσ του

τρζνων και εκπαιδευτών και ςτο πρωτότυπο

χώρου τθσ νεολαίασ που εργάηονται με

εκπαιδευτικό υλικό ςτθ διεφκυνςθ http://

μειονεκτοφντεσ νζουσ να χρθςιμοποιιςουν

artsquad.eu

τουσ καλλιτεχνικοφσ κλάδουσ Ψθφιακά Μζςα
(Digital Media), Εξιςτόρθςθ/ Αφιγθςθ

των αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια μιασ

Δπίζημη ιζηοζελίδα
www.artsquad.eu

(Storytelling), Θζατρο (Drama) και Μουςικι

Ακολοςθείζηε ηη
ζςζήηηζη ζηο Twitter
#artsquadEU

ικανοτιτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

παραπάνω καλλιτεχνικά αντικείμενα. Σα

Το έπγο
ζςγσπημαηοδοηείηαι
από ηο Δςπυπαφκό
Ππόγπαμμα
Erasmus+

εργαλεία χρθςιμοποιοφν μεκοδολογίεσ

Βαζική Γπάζη 2:
Σςνεπγαζία για
καινοηομία και
ανηαλλαγή οπθών
ππακηικών
Γπάζη: Σηπαηηγικέρ
ζςμππάξειρ ζηον ηομέα
ηηρ νεολαίαρ
Βαζικόρ Σηόσορ:
Ανάπηςξη καινοηομίαρ

Οι εταίροι αποφάςιςαν τθν τελικι μορφι

(Music) για τθν ανάπτυξθ βαςικών

διακρατικισ ςυνάντθςθσ ζργου που
διοργάνωςε το Future in Perspective ςτισ 18
και 19 Ιουνίου ςτο Trim τθσ Ιρλανδίασ.

Μία ςειρά από 8 πρωτότυπα εργαλεία που
ζχει αναπτυχκεί χρθςιμοποιώντασ τα

βαςιςμζνεσ ςε επαγωγικι μάκθςθ (enquiry
based learning) και ενςωματωμζνθ μάκθςθ
(embedded learning) για τθν υποςτιριξθ τθσ
απόκτθςθσ βαςικών ικανοτιτων.

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)

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

