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Τι νέο υπάρχει στo έργο ArtsTogether;
Τους τελευταίους μήνες, η σύμπραξη του ArtsTogether έχει εργαστεί προσεγγίζοντας την ομάδα
στόχου του έργου και διαδίδοντας τα πνευματικά προϊόντα που έχουν παραχθεί καθ’ όλη τη
διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων.

Πιλοτικές Εκδηλώσεις
Δύο πιλοτικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα κατά
τον μήνα Οκτώβριο 2019: στο Παλέρμο της
Ιταλίας, υλοποιήθηκε από το “Centro per lo
Sviluppo Danilo Dolci”,ενώ στη Θεσσαλονίκη
από την οργάνωση ΑΡΣΙΣ.
Οι εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν εξαιρετική
ευκαιρία αλληλεπίδρασης και χαράς μεταξύ
των κοινοτήτων μεταναστών και των τοπικών
κοινωνιών,
μέσα
από
διαπολιτισμικές
δραστηριότητες, όπου τόσο τα παιδιά όσο
και οι γονείς κλήθηκαν να συμμετάσχουν.

Δημόσιες Συναντήσεις Στρογγυλής
Τραπέζης

Την 7η και 8η Οκτωβρίου 2019, δημόσιες
Συνολικά, περισσότερα από 110 άτομα συναντήσεις
στρογγυλής
τραπέζης
διοργανώθηκαν στην Μπολόνια, από το
έλαβαν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, και στην
Αθήνα από το HIGGS και το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, αντίστοιχα.
Ο
βασικός
στόχος
αυτών
των
συναντήσεων ήταν να συγκεντρωθούν,
να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν
ένα χώρο αλληλεπίδρασης μεταξύ
εκπαιδευτικών οργανισμών, δημόσιων
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αρχών, κοινωνικών φορέων, κοινοτήτων
μεταναστών, πανεπιστημίων και ειδικών
στον χώρο.
Περίπου 60 άτομα συμμετείχαν στις
συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης,
ανταλλάσοντας εμπειρίες και καλές
πρακτικές για την κοινωνικο-πολιτισμική
ένταξη των παιδιών μεταναστών, κυρίως
μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
verso attività artistiche.

Διεθνές Συνέδριο
Το Διεθνές Συνέδριο του ArtsTogether
πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019
στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ιταλία,
στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου,
η σύμπραξη παρουσίασε τα τελικά
αποτελέσματα του έργου σε εκπροσώπους
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ΜΚΟ και άλλους
σημαντικούς παράγοντες.
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Τελική Συνάντηση Έργου
Η τελική συνάντηση έργου πραγματοποιήθηκε
την 5η ημέρα του Δεκεμβρίου 2019, στη Ρώμη
της Ιταλίας.
Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τα προϊόντα
που αναπτύχθηκαν καθόλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, ενώ συμφώνησαν
πάνω σε μια στρατηγική βιωσιμότητας
του έργου που θα εξασφαλίσει την ορθή
διάδοση και χρήση των προϊόντων για τα
επόμενα έτη.

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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