Δελτίο Τύπου για το έργο
ArtsTogether

ArtsTogether – «Η Ενσωμάτωση των
παιδιών των μεταναστών στα σχολεία
μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης»
είναι ένα διετές πρόγραμμα, το οποίο
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
AMIF
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Υλοποιείται με τη σύμπραξη δέκα φορέων
προερχόμενοι από έξι διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα,
Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο).
Κύριος στόχος του έργου είναι να
δημιουργήσει συγκεκριμένα εργαλεία για
παιδιά μεταναστών στην προσχολική και
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμβάλλοντας
στην εξάλειψη εκπαιδευτικών ανισοτήτων
και τυχόν πολιτισμικών εμποδίων που
αντιμετωπίζουν.
Μέχρι σήμερα, η σύμπραξη έχει
προχωρήσει στην εκτίμηση αναγκών
σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις στην
κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική
ενσωμάτωση των παιδιών-μεταναστών
και
στην
καταγραφή
βέλτιστων
πρακτικών για την ενσωμάτωση τους

σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη αλλά και
τον κόσμο. Βάση των ευρημάτων αυτής
της μεθόδου ανάλυσης διαμορφώθηκε η
δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
του ArtsTogether απευθυνόμενο στο
βασικό προσωπικό του σχολείου και
σε οργανώσεις που ασχολούνται με
μετανάστες.
Ο
σχεδιασμός
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος βασίζεται σε πέντε
ενότητες με γενικό θέμα «Οι ιστορίες μας,
Οι κοινότητες μας». Οι συμμετέχοντες
μπορούν να λάβουν μέρος σε ολόκληρο το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ArtsTogether, είτε να εργαστούν ομαδικά πάνω σε
κάθε ενότητα είτε να δοκιμάσουν ατομικά
το διδακτικό υλικό και τις δραστηριότητες
των ενοτήτων. Κάθε ενότητα εστιάζει
σε μια βασική πτυχή του θέματος,
διερευνώντας και εκφράζοντας ιδέες μέσω
οπτικών μέσων και χρησιμοποιώντας
τεχνικές παρουσιάσεων όπως μάσκες,
κουκλοθέατρο, μουσική για την ανάπτυξη
και την επικοινωνία των ιδεών.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ArtsTogether διερευνά το θέμα των κοινών
εμπειριών και κοινοτήτων μέσω των ακόλουθων πέντε ενοτήτων:
1) Ταξίδια: διερεύνηση των διαδρομών που κάνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια
ταξιδιών και μετανάστευσης σε όλο τον πλανήτη, καθώς και τις πολιτιστικές
διασυνδέσεις που αναπτύσσονται.
2) Ανιχνεύοντας τη συμπεριφορά ατόμων: Ανακαλύπτοντας τους τρόπους με τους
οποίους δημιουργούμε, εκφράζουμε και αντιπροσωπεύουμε τη προσωπική και
κοινωνική μας ταυτότητα με κοινό και διαφοροποιημένο τρόπο μέσα από την τέχνη
και την ερμηνεία.
3) Παγκόσμιες ιστορίες: ανιχνεύοντας και επιλέγοντας μια σειρά παγκόσμιων κοινών
ιστοριών, με κοινές εικόνες και στοιχεία από διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις.
4) Εορτασμός: εστιάζοντας σε επιλεγμένους πολιτιστικούς εορτασμούς που
προσφέρουν ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε εορταστικές
εκδηλώσεις όπου μοιράζονται τρόφιμα, παραδόσεις, μουσική και παραστάσεις.
5) Κοινό Περιβάλλον: αναδεικνύοντας το προσωπικό, κοινωνικό και παγκόσμιο
αίσθημα μέσω διερεύνησης της διασύνδεσιμότητας σε αστικό και φυσικό
περιβάλλον το οποίο μοιράζονται οι άνθρωποι και άλλα είδη.

Όλες οι ενότητες θα παρέχουν τρία
Σχέδια
Δραστηριοτήτων
Εκμάθησης,
τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα
με τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης
και τις διαφορετικές φάσεις ηλικίας ή τις
γεννιές. Κάθε Δραστηριότητα Εκμάθησης
θα παρέχει μια ερμηνεία του βασικού
θέματος της Ενότητας, εξοικιώνοντας τους
συμμετέχοντες σε επαφή με εισαγωγική και
πιο προηγμένη γνώση και δεξιότητες σε ένα
δημιουργικό, διαπολιτισμικό και γλωσσικό
περιβάλλον κάνοντας χρήση μεγάλο
φάσμα των εκφραστικών και οπτικών
μέσων. Κάθε δραστηριότητα εκμάθησης
μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα σε
μαθητές με ευρεία κλίμακα δεξιοτήτων
και διαφορετικής ηλικίας, ενισχύοντας
την προηγούμενη εμπειρία τους και τις
δεξιότητες τους όσον αφορά στις τέχνες,
στη γλώσσα και στη διαπολιτισμικότητα.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουλέψουν
με τον δικό τους τρόπο σε όλα τα επίπεδα
των Δρατηριοτήτων Εκμάθησης ώστε
να αποκτήσουν εμπειρία στο θέμα ή
εναλλακτικά μπορούν να συμμετέχουν
σε κάποια Εκπαιδευτική Δραστηριότητα,
κατάλληλα διαμορφωμένη και επιλεγμένη
από εκπαιδευτικούς και διαμεσολαβητές
ανάλογα με τις γλωσσικές, διαπολιτισμικές
και ακαδημαϊκές τους ικανότητες και
ανάγκες.

Τα επόμενα βήματα του ArtsTogether
περιλαμβάνουν τον ορισμό των μαθησιακών
στόχων και των αποτελεσμάτων και την
ολοκλήρωση του περιεχομένου των
εκπαιδευτικών ενοτήτων. Ακολούθως, το
εκπαιδευτικό υλικό θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε
σχολεία και κοινότητες μεταναστών, με τη
βοήθεια των εταίρων του έργου.

“Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή “

