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Διάρκεια του έργου: 

 01.9.2019 - 30.09.2021    

Συντονιστής: FO-Aarhus, Δανία 
7 χώρες - εταίροι: Δανία, Ιταλία,  
Ιρλανδία, Κροατία, Κύπρος,  
Πορτογαλία, Ισπανία   

Τι θα παραχθεί από την κοινοπραξία για να επιτευχθεί ο στόχος; 
 

IO1 – Εργαλειοθήκη Tεχνών για Ενσωματωμένους Πόρους Μαθησιακών Δεξιοτήτων 

(θα παραχθούν 42 εκπαιδευτικοί πόροι, 14 πόροι για κάθε μια από τις τέχνες: αφήγηση, δράμα 

και μουσική) 

IO2 – Δεξιότητες Παραγωγής Ψηφιακών Μέσων (το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ψηφιακών μέσων με τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) θα ενθαρρύνει τους 

συμμετέχοντες ενήλικες περιορισμένων δεξιοτήτων να συμμετέχουν. Το πρόγραμμα θα δώσει την 

ευκαιρία στα μέλη κάθε ομάδας, που διστάζουν να συμμετέχουν, να ασχοληθούν με την παραγωγή 

ακουστικών και οπτικοακουστικών αρχείων των δραστηριοτήτων της ομάδας) 

IO3 – Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (το πρόγραμμα θα 

περιλαμβάνει 3 ενότητες: Ενότητα 1 – Οι τέχνες ως πιθανό εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσω της 

χρήσης ενσωματωμένων εκπαιδευτικών πόρων, Ενότητα 2 – Εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα για 

την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση έξυπνων τηλεφώνων (smartphones), 

για την παραγωγή και επεξεργασία ακουστικών και οπτικοακουστικών αρχείων, Ενότητα 3 – Ο 

μεταβαλλόμενος ρόλος των εκπαιδευτικών με την αύξηση του πληθυσμού στη διαδικτυακή 

μάθηση)  

IO4 – Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη (θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη, 

που θα λειτουργεί ως ένα κατάστημα αγορών, που να παρέχει πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς 

πόρους που θα αναπτυχθούν). 

 

‘Ένα τοπικό εκπαιδευτικό φεστιβάλ θα οργανωθεί σε κάθε χώρα-εταίρο στο τέλος του έργου, για να 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου σε ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες, ώστε να 

ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν σε μια από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα οργανωθούν.  

Το έργο ARTSKUL προτείνει μια καινοτόμο νέα υπηρεσία η οποία αξιοποιεί τις τέχνες, συμπεριλαμβανομένων 

της μουσικής, του δράματος και της αφήγησης, για την κατασκευή εκπαιδευτικών πόρων για την οικοδόμηση 

βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες. 



 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
 

 
 

Για να παρακολουθήσετε τις ασκήσεις αφήγησης, μουσικής και τέχνης, εγγραφείτε στο Artskul 
Project στο Youtube! Είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

 

Τι πετύχαμε οι εταίροι του έργου ARTSKUL 
κατά τη διάρκεια του 1ου έτους; 
 
• Πραγματοποιήσαμε δύο συναντήσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο στην Ιρλανδία και 
την Πορτογαλία 
• Συναντιόμαστε τακτικά διαδικτυακά για 
να συζητήσουμε την ανάπτυξη του έργου 
• Δημιουργήσαμε 42 πόρους εκμάθησης 
για τις τέχνες της αφήγησης, του δράματος 
και της μουσικής, με κάθε πόσο να 
αποτελείται από την περιγραφή μιας 
άσκησης παραστατικών τεχνών και ένα 
βίντεο 
• Αρχίσαμε να αναπτύσσουμε το 
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για την 
παραγωγή ψηφιακών μέσων 
 


