ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ
N.2 | ΙΟΎΛΙΟΣ 2022

#ARTYPROJECT
#YOUTHMENTALHEATH
#ARTFORMENTALHEALTH

WWW.ARTYPROJECT.EU

Ψηφιακές τεχνικές καλλιτεχνικής
θεραπείας για την ευημερία των νέων
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ARTY ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ
Οι επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων
ανθρώπων, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των νέων. Από
την άλλη πλευρά, στην κρίση του Covid συνεπαγόταν μια αναγκαστική
αποστασιοποίηση και κατά συνέπεια μια μαζική χρήση ψηφιακών καναλιών
και εργαλείων, με την αύξηση των δεξιοτήτων μας και τη μετάφραση των
παραδοσιακών τεχνικών στον ψηφιακό κόσμο. Το έργο Arty έχει ως στόχο
να εξοπλίσει τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τις οργανώσεις
στον τομέα της νεολαίας με ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με
τις ψηφιακές τεχνικές art therapy για να βοηθήσει τους νέους να αυξήσουν την
ψυχική τους ευημερία μέσω μιας σειράς προσεγγίσεων που βασίζονται στην
ψηφιακή τεχνολογία.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ
Μετά από αρκετές ηλεκτρονικές
συναντήσεις λόγω περιορισμών, η
κοινοπραξία κατάφερε να συναντηθεί
αυτοπροσώπως στις 20th και 21st
Ιουνίου στη Μόντενα (Ιταλία) για
πρώτη φορά από την έναρξη του
έργου. Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία
να συζητηθεί η κατάσταση του έργου,
ο οδηγός και το μάθημα σχετικά με
τις τεχνικές ψηφιακής art therapy για
εργαζόμενους και οργανώσεις νέων
και τα επόμενα βήματα, καθώς και
να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των
μελών της σύμπραξης.

2020-1-RO01-KA227-YOU-095295

Η ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΗ ΚΟΙΝΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
Τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά τη συνάντηση για το έργο, στις 22nd , 23rd και 24th Ιουνίου
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση για το προσωπικό της ARTY σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του
προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και τη χρήση του οδηγού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου. Ο τελικός στόχος ήταν διπλός: αφενός η έναρξη της κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής art
therapy για την προσφορά υποστήριξης στην ψυχική ευημερία των νέων και αφετέρου ο εντοπισμός
των πιθανών περιορισμών του υλικού. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά κοινών
συζητήσεων από τους συμμετέχοντες ως αυτο αναστοχασμός και αξιολόγηση του υλικού. Με βάση
τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν, το υλικό θα οριστικοποιηθεί πριν από την
εφαρμογή του μαθήματος στις διάφορες χώρες-εταίρους.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΆΚΤΕΣ
- Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Arty και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες, ακολουθήστε
τον σύνδεσμο www.artyproject.eu.
- Η Arty συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης: Erasmus+ 2020-1-RO01-KA227-YOU-095295

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των
συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

