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Το ARTiT είναι ένα Πολυμερές Πρόγραμμα Grundtvig που στόχο έχει να παρέχει 

στους εκπαιδευτές ενήλικων μια μέθοδο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την 

ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι οποίες θα ενδυναμώνουν τη 

δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων μέσω της επεξεργασίας 

έργων τέχνης. Η ανάγκη για αυτό το πρόγραμμα προέκυψε από το γεγονός ότι οι 

μέθοδοι, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη στον τομέα 

της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι ευρέως διαδεδομένες σε όλη την Ευρώπη, 

μολονότι οι Ευρωπαϊκές πολιτικές θεωρούν αυτές τις δεξιότητες καίριες για τους 

πολίτες, έτσι ώστε να διαχειρίζονται την αλλαγή και να προσαρμόζονται στις νέες 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. 

Πιο συγκεκριμένα το ARTiT έχει τους εξής στόχους: 

✓ να μελετήσει τις στάσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτών ενήλικων σε ότι 

αφορά στην εκπαίδευση μέσω της τέχνης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, 

✓ να επεξεργαστεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία, συνοδευόμενη από ένα 

πακέτο εκπαιδευτικών υλικών, βασισμένη στην εκπαίδευση μέσω της τέχνης, 

η οποία να μπορεί να χρησιμοποιείται σε ποικίλα περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, 

✓ να αναπτύξει και να αξιολογήσει την εφαρμογή ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος, βασισμένου στη μάθηση μέσω της τέχνης, 

✓ να ενδυναμώσει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευτών σε 

ότι αφορά στη χρήση της μεθόδου όταν σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και 

αξιολογούν τις εκπαιδευτικές τους ενότητες, 

✓ ενδεχομένως, να προκαλέσει μια ποιοτική στροφή στις πρακτικές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, προωθώντας τη δημιουργικότητά τους και αναπτύσσοντας την 
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ευαισθησία τους σε ότι αφορά στη μέθοδο συστηματικής επεξεργασίας έργων 

τέχνης. 

Στάδια του προγράμματος: 

✓ Ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας βασισμένης στην τέχνη και στο 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. 

✓ Διεξαγωγή προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

✓ Πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. 

✓ Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στη μεθοδολογία του 

ARTiT από τους εκπαιδευτές. 

Εταίροι του έργου: 

• Ελλάδα: 

o Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

o Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

• Δανία: 

o Roskilde University 

o VUCFYN Ringen Glamsbjerg 

• Ρουμανία: 

o Pitesti University 

• Σουηδία: 

o Arbetarnas Bildningsforbund (ABF, Workers' Educational 

Association). 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

• European Association for Education of Adult (European Network) 

• Arges County Museum Planetarium 

• County Agency for Social Services 

• Military School for Noncomissioned and Warrant Officers Basarab I, Pitesti 

• Faaborg Museum 

Διάρκεια: 

1.12.2010 – 30.11.2012 (24 μήνες) 
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Συντονιστές προγράμματος: 

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Χρηματοδότηση: 

 

Ιστοσελίδα: 

www.artit.eu  

http://www.artit.eu/

