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  1 Σχετικά με το έργο 2   
 

Στόχοι 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία από Amanda Dalbjörn στο 
Unsplash 

Το έργο χρησιμοποιεί την πλούσια εμπειρία όλων 
των μελών της κοινοπραξίας στην κοινωνικά 
εμπλεκόμενη καλλιτεχνική κατάρτιση και την 
ανάπτυξη περιεχομένου, την ηλεκτρονική μάθηση 
και τα πολυμέσα, τις κοινοτικές καλλιτεχνικές 
πρωτοβουλίες και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα υψηλής 
ποιότητας μάθημα εκπαίδευσης ενηλίκων για την 
Καινοτόμο Κοινοτική Ανάπτυξη.  

 

Το έργο Art is Us έχει ως στόχο να 
χρησιμοποιήσει τη μετασχηματιστική 
δύναμη του πολιτισμού για την αναγέννηση 
της κοινότητας και να ανταποκριθεί στις 
σοβαρές επιπτώσεις που είχε η πανδημία 
COVID-19 τόσο στους καλλιτέχνες και τον 
πολιτιστικό τομέα όσο και στην κοινωνική 
ένταξη και συνοχή. 

Εξοπλίζει τους καλλιτέχνες, τους ηγέτες 
των κοινοτήτων και τους εκπαιδευτές 
τεχνών με τις βασικές δεξιότητες και 
ικανότητες για μια βιώσιμη δημιουργική 
σταδιοδρομία και τους δίνει την ευκαιρία 
να γίνουν επιτυχημένοι καινοτόμοι στις 
κοινότητές τους. 

 
Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η 
προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της 
Δημιουργικότητας και της Τέχνης. 

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:  

❖ Μέσω ενός σχετικού, στοχευμένου και 
ελκυστικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

❖ Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  
μέσω συμμετοχικών, συνδημιουργικών 
δραστηριοτήτων, καλλιτεχνικών και 
καινοτόμων λύσεων. 

❖ Πρωτοβουλίες πολιτικής που 
υποστηρίζουν την εκπαίδευση με βάση 
τις τέχνες και παρεμβάσεις για την 
αναζωογόνηση των κοινοτήτων και την 
καινοτομία. 

❖ Εκπαίδευση ενηλίκων υψηλής ποιότητας 
με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο.  
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Φωτογραφία από bruce mars στο Unsplash 
 
 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα  
 

❖ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Art is Us 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες 
μικρομάθησης, που αντιπροσωπεύουν τη 
διαδρομή των εκπαιδευομένων από την 
κατανόηση της κοινότητας → οικοδόμηση 
εταιρικών σχέσεων → 
προϋπολογισμός/χρηματοδότηση → βιώσιμη 
καλλιτεχνική σταδιοδρομία. 

❖ Η πλατφόρμα "Art Is Us", η οποία περιλαμβάνει 
την ιστοσελίδα του έργου και τα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης, μία εικονική 
βιβλιοθήκη, ένα χώρο καινοτομίας, 
προσωπικές ιστορίες & έναν χώρο έκθεσης/ 
προβολής.  

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την 
πλατφόρμα παρακάτω. 

❖ Ένα Vlog, που καταγράφει τις Δραστηριότητες 
Καινοτομίας που θα οργανωθούν με βάση το 
όραμα και τις ιδέες των εκπαιδευόμενων για 
αλλαγές στις κοινότητές τους. 

❖ Ένας οδηγός-βίντεο για την κοινοτική 
καινοτομία μέσω των τεχνών, με στόχο να 
εμπνεύσει καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, 
κοινοτικούς ηγέτες και υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας μέσω δημιουργικών διαδικασιών χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

❖ Ένα προωθητικό βίντεο του έργου, που 
συμβάλλει στην αξιοποίηση του έργου. 

❖ Βιντεο-διάλογοι με τους εκπαιδευόμενους: θα 
παραχθούν τουλάχιστον έξι βίντεο για να 
παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι τις εμπειρίες 
τους από το πρόγραμμα Art is Us, το όραμά τους 
για την κοινότητά τους και το έργο τους. 

❖ Οι εκπαιδευόμενοι θα καταγράψουν σύντομα 
βίντεο/συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους σχετικά με τις εμπειρίες τους και 
τα μαθησιακά οφέλη (ή ελλείψεις) των 
επισκέψεών τους.  

❖ Τα κοινοτικά καφέ, οι εθνικές/περιφερειακές 
εκδηλώσεις και η τελική μεγάλης κλίμακας 
έκθεση Art is Us θα καταγραφούν ή θα 
μεταδοθούν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να συμβάλουν στη διάδοση του 
έργου. 

❖ Τουλάχιστον 4 Ενημερωτικά Δελτία. 

  3   

 
Έρχονται συναρπαστικά πράγματα! 
 
Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ArtIsUsProject/  

& κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο 
You tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCoCJk
3yUsqb8TTop3H198ww  

 

https://www.facebook.com/ArtIsUsProject/
https://www.youtube.com/channel/UCoCJk3yUsqb8TTop3H198ww
https://www.youtube.com/channel/UCoCJk3yUsqb8TTop3H198ww
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  4  Πλατφόρμα Art is us 

 

 

  5 Εταίροι έργου

Η πλατφόρμα αναμένεται να έχει τον ακόλουθο 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ: 

✓ Διευκόλυνση του διαλόγου και της 
κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων 
και παροχή χώρου για τη δημιουργία κοινού 
οράματος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

✓ Δυνατότητα στους εταίρους να εντοπίσουν 
τα σημεία συμφόρησης που εμποδίζουν την 
καινοτομία και να αναπτύξουν λύσεις πέρα 
από αυτό που μπορούν να επιτύχουν 
μεμονωμένοι φορείς μόνοι τους. 

✓ Δημιουργία κινήτρων και αίσθημα 
ιδιοκτησίας για τις λύσεις που 
αναπτύσσονται. 

✓ Κοινοτικό/περιφερειακό/εθνικό/διεθνές 
και διακρατικό επίπεδο. 

✓ Συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
βελτιώνοντας την επικοινωνία, τη μάθηση 
και την έκθεση σε νέους ανθρώπους και 
ιδέες. 

✓ Προώθηση του δικτύου κοινοτικής 
καινοτομίας μέσω των τεχνών. 

     Photo: Kick-off meeting, 28.04 – 05.05.2021 

Μια γόνιμη συνεργασία ξεκινά από: 

 
ZAVOD APIS, ένα κοινωνικά ενεργό ινστιτούτο 
με όραμα την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω 
διαφόρων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών 
μέσων, όπως η ψηφιακή αφήγηση, η 
οπτικοακουστική παραγωγή και η μουσική. 

JKPeV, μια ένωση πολιτισμού, τέχνης και 
εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη των 
κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων 
των νέων, των ενηλίκων, των εκπαιδευτικών 
και των εκπαιδευτών και την τόνωση της 
δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού 
τους πνεύματος μέσω της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, των τεχνών και των ψηφιακών 
μέσων, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει πολιτιστικά 
την πόλη της Δρέσδης.  

Melting Pro, ένας οργανισμός που ιδρύθηκε από 
επτά γυναίκες με κοινό όραμα: μια πιο συνεκτική 
κοινωνία και αυξημένη ευημερία για τους 
ανθρώπους μέσω της συμμετοχής στον 
πολιτισμό και τις τέχνες. 

AAN, μια μη κυβερνητική ένωση με μεγάλη 
εμπειρία στην καθοδήγηση και καθοδήγηση 
επαγγελματιών που εργάζονται στο 
διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς 
και στον ανθρωπιστικό τομέα, προσφέροντας 
την ευκαιρία σε άτομα να οργανώσουν 
καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

ReadLab, ένα ερευνητικό ίδρυμα που στοχεύει 
στη δημιουργία θετικού κοινωνικού και 
βιώσιμου αντίκτυπου μέσω της καινοτομίας, 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας έρευνα, 
κατάρτιση και υπηρεσίες ΤΠΕ σε τοπικό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

CPIP, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που 
δεσμεύεται να ενσωματώσει την αρχή των ίσων 
ευκαιριών για όλους τους πολίτες στις 
δημόσιες πολιτικές και τις συναφείς πρακτικές, 
να επαναπροσδιορίσει το καθεστώς της 
κοινοτικής συμπαραγωγής σε όλους τους 
τομείς που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση. 

Επισκεφτείτε το website 

μας: 

www.artisus-project.eu   

και μείνετε συντονισμένοι για 
τα τελευταία νέα και τις 

δραστηριότητές μας. 

http://www.artisus-project.eu/
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Coordinator 
 
 

APIS Institute / Zavod APIS 
www.zavodapis.si 

 

 

Partners 

 

Jugend-& Kulturprojekt e.V. 
www.jkpev.de 

 
 

 

Melting Pro Learning Societa Cooperativa 
www.meltingpro.org 

 

 

ART AND ACTION NETWORK (balloon people) 
www.artaction-net.eu 

 
 
 

 

Research Innovation and Development Lab 
www.read-lab.eu 

 
 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia  

www.cpip.ro 
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