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Τι είναι το ArtsTogether;
Το έργο ArtsTogether - “Integrating
Migrant Children at Schools through
Artistic Expression” - είναι διετούς
διάρκειας, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
2018, και συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα AMIF της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Υλοποιείται από 10 εταίρους
από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες
(Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, ΗΒ) και
βασικός του στόχος είναι η δημιουργία
ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς
αποκλεισμούς.

Ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι του
ArtsTogether;
Το έργο έχει αρκετούς ειδικούς στόχους
που σχετίζονται με την εξάλειψη του
κοινωνικού και φυλετικού διαχωρισμού
στα σχολεία καθώς και την προώθηση
της ολοκληρωμένης υποστήριξης των
εμπλεκόμενων μερών.
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με το
συνδυασμό δράσεων όπως:
›› Διάθεση
ερωτηματολογίων
και
διεξαγωγή συνεντεύξεων
›› Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών και
κοινοτήτων προσφύγων
›› Ανάπτυξη 5 εκπαιδευτικών ενοτήτων
›› Εκπαίδευση δασκάλων και εκπαιδευτών
και
συμμετοχή
μαθητών
στην
πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
“The ArtsTogether project has been funded with support from the European Commission,
AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) Union Actions Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein”.

Τι έχει συμβεί έως τώρα;
Φτάνοντας στο τέλος του πρώτου
εξαμήνου του Έργου, η σύμπραξη
ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο υλοποίησης
– την «Ανάλυση Αναγκών και Καλών
Πρακτικών». Το ArtsTogether State-of-theArt Report, το σημαντικότερο αποτέλεσμα
αυτής της φάσης, διερευνά την κοινωνική
και
πολιτιστική
ενσωμάτωση
των
παιδιών μεταναστών στην Ιταλία και την
Ελλάδα, συσχετίζοντας την υφιστάμενη
κατάσταση με τα αποτελέσματα της
ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που
εκπονήθηκε στις δύο χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, η σύμπραξη του
ArtsTogether
σχεδίασε
πρότυπα
ερωτηματολογίων για τρεις διαφορετικές
ομάδες – στόχους: τους γονείς παιδιών
μεταναστών,
τους
εκπροσώπους
κοινωνικών οργανισμών, και τους
εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών.
Οι αρμόδιοι εταίροι διέθεσαν τα
ερωτηματολόγια
σε
σχεδόν
80
ανθρώπους στην Ιταλία και την Ελλάδα,
διεξάγοντας παράλληλα ημι-δομημένες
συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη
και αξιωματούχους σε Υπουργικές και
άλλες υψηλές στην ιεραρχία θέσεις. Τα
αποτελέσματα αυτής της διεξοδικής
έρευνας παρουσιάζονται στο State-ofthe-Art Report, το οποίο περιλαμβάνει
επίσης μία λεπτομερή χαρτογράφηση
της σημερινής κατάστασης σχετικά με
την εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών
και προσφύγων, τα προβλήματα που
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προκύπτουν κατά την ενσωμάτωσή
τους στο σχολείο, καθώς και το ρόλο
της τέχνης και της διαπολιτισμικής
μάθησης στην όλη διαδικασία. Οι εταίροι
συνέλεξαν και περιέγραψαν Καλές
Πρακτικές
επιτυχημένης
κοινωνικής
ενσωμάτωσης παιδιών μεταναστών
που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο,
προσφέροντας αξιόλογες ιδέες και
ισχυρό κίνητρο για την υλοποίηση των
στόχων του ArtsTogether. Η συνολική
ανάλυση όλων των προαναφερόμενων
στοιχείων και πληροφοριών κατέληξε
στο συμπέρασμα πως η τέχνη μπορεί
να αποτελέσει ιδανικό εργαλείο για τη
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των
παιδιών μεταναστών στα σχολεία,
καθώς δύναται να αντιμετωπίσει μία
από τις σημαντικότερες προκλήσεις της
διαδικασίας, τα γλωσσικά εμπόδια και
τους περιορισμούς.
Το ArtsTogether State-of-the-Art Report
συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια
της 2ης Συνάντησης των Εταίρων στο
Ίνσμπουργκ της Αυστρίας, μεταξύ 25
και 27 Ιουνίου 2018. Οι εταίροι είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν και να
ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές
που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο.
Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν σε Capacity
Building Workshop, όπου ο διοργανωτής
εταίρος Kindervilla παρουσίασε τις
πρωτοποριακές μεθόδους και τα εργαλεία
που χρησιμοποιεί για την ενσωμάτωση
των παιδιών μεταναστών στο τοπικό
εκπαιδευτικό σύστημα.
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.artstogether.eu
&
ακολουθήστε μας στο Facebook:
ArtsTogether EU Project
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