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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΔΕΘΕΘΤΕ ΜΑΖΘ ΜΑΣ

www.facebook.com/
ArtsquadEU
Ακολοσθήζηε ηη ζελίδα
μας ζηο Facebook για
νέα ζτεηικά με ηο έργο
και ενδιαθέροσζες ειδήζεις για ηη δημιοσργική
τρήζη ηφν ηετνών και
ηφν υηθιακών μέζφν
ζηην Δργαζία με ηοσς
Νέοσς (Youth Work).
Δπίζημη ιζηοζελίδα
www.artsquad.eu

Ακολοσθείζηε ηη ζσζήηηζη ζηο Twitter

Το τελικό ςυνζδριο του ζργου
πραγματοποιικθκε ςτθ Λευκωςία,
Κφπροσ ςτισ 17 Ιανουαρίου 2019. Η
εκδιλωςθ ζλαβε χϊρα ςτο Global
College. Κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ, οι εταίροι παρουςίαςαν
όλα τα πνευματικά αποτελζςματα που
δθμιουργικθκαν με το ζργο.
Οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία
να δοκιμάςουν ςτθν ολομζλεια ζνα
από τα εργαλεία μθ τυπικισ μάκθςθσ
που δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια
του ζργου. Το εργαλείο ιταν μια

αρωματικζσ ουςίεσ (λεβάντα, ςκόνθ
μωρϊν, λεμόνι, βερνίκι παπουτςιϊν
κλπ.). Η εμψυχϊτρια ενκάρρυνε τουσ
ςυμμετζχοντεσ να χρθςιμοποιιςουν τισ
προςωπικζσ αναμνιςεισ τουσ ωσ τρόπο
βελτίωςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ ςτθ
δθμόςια ομιλία. Ο ςτόχοσ τθσ
δραςτθριότθτασ ιταν να δείξει ζναν
τρόπο με τον οποίο ζνασ εργαηόμενουσ
με νζουσ μπορεί/ να προωκιςει τθ
ςυνεργαςία, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και
τθν ενςυναιςκθτικι αντίδραςθ.
Η κεντρικι ομιλία ςτο Storytelling
δόκθκε από τθν παιδαγωγό κα Κατερίνα
Κυριακοφ.
Στισ 18 Ιανουαρίου, ο ςυντονιςτισ
φιλοξζνθςε τθν τελευταία διακρατικι
ςυνάντθςθ του ζργου ςτο Hotel Castelli,
όπου οι εταίροι ςυμφϊνθςαν ςε βιματα
για τθ διάδοςθ και τθ βιωςιμότθτα των
αποτελεςμάτων του ζργου.

δραςτθριότθτα αφιγθςθσ με τίτλο "Η
προςωπικι μου ιςτορία", θ οποία
βρίςκεται ςτο "Αναλυτικό Πρόγραμμα Όλα τα πνευματικά αποτελζςματα του
Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν ARTSQUAD" ζργου κα παραμείνουν ελεφκερα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου.
διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου.
Το έργο ζσγτρημαηοδο- Η δραςτθριότθτα περιελάμβανε τθ
ηείηαι από ηο Δσρφπαχκό χριςθ μικρϊν δοχείων που περιείχαν
#artsquadEU
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