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Τι νέο υπάρχει στο ArtsTogether?
Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα του ArtsTogether έχει εργαστεί για την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος ArtsTogether καθώς και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωση
των παιδιών μεταναστών στην πρώιμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
ArtsTogether
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ArtsTogether απευθύνεται σε προσωπικό σχολείων
και οργανισμών μεταναστών, για τη
διευκόλυνση της βελτίωσης της ακαδημαϊκής
επίδοσης των μαθητών, ενδυναμώνοντας τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και προωθώντας
την πολιτισμική και κοινωνική ενσωμάτωση.
Το γενικό του θέμα είναι «Οι ιστορίες μας,
οι Κοινότητές μας» και αποτελείται από 5
Ενότητες:
1.Ταξίδια
2. Παγκόσμιες Ιστορίες
3. Άνθρωποι που Αναπαριστούν
4. Το Κοινό μας Περιβάλλον
5. Γιορτή

Το περιεκτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει
σχεδιαστεί για την:
›› Υποστήριξη της ενσωμάτωσης των
παιδιών μεταναστών μέσω καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων
›› Προώθηση
της
γλωσσικής
και
ακαδημαϊκής βελτίωσης των παιδιών
›› Ανάπτυξη διατομεακών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
στην
αίθουσα
διδασκαλίας
›› Προώθηση
της
συμμετοχής,
της
ενσωμάτωσης και της ένταξης στο
ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας και της
σχολικής κοινότητας

Σεμινάρια εκπαίδευσης
εκπαιδευτών

Στις 10 και 11 Ιουνίου 2019, το HIGGS υλοποίησε
στην Ελλάδα εκπαιδευτικό σεμινάριο για 25
δασκάλους και εκπροσώπους ΜΚΟ, σχετικά
με τη διαχείριση και την προώθηση της
ποικιλομορφίας, καθώς και την ενδυνάμωση
της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού
μεταξύ των μαθητών, με στόχο της βελτίωση
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της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών
μεταναστών.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να εξοικειωθούν με τις 5 Ενότητες του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος ArtsTogether, μέσω της υποστήριξης πρακτικών
ασκήσεων που περιλάμβαναν δημιουργικές
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,
το Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro
Studi Villa Montesca θα υλοποιήσει αντίστοιχο
εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτές στην
Ιταλία, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να
λάβουν επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης
από το Υπουργείο Παιδείας.
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Οι εταίροι συναντήθηκαν και πάλι!
Η 3η Συνάντηση των Εταίρων έλαβε χώρα
στο Παλέρμο, στις 8 και 9 Μαΐου 2019, υπό
τη φιλοξενία του Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci. Οι εταίροι του ArtsTogether συζήτησαν για την οριστικοποίηση
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και
συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα
για τις επερχόμενες δράσεις διάδοσης και
ευαισθητοποίησης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.artstogether.eu
Ακολουθήστε μας στο Facebook:

ArtsTogether EU Project

Ακολουθήστε μας στο Twitter:

@ArtsTogether_EU

Γνωρίστε την Ομάδα!
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