PROJEKT
ARTISTIC LICENCE
NEWSLETTER 1
PRZECIWDZIAŁANIE
NIEPOWODZENIOM W EDUKACJI
– GŁÓWNA IDEA PROJEKTU
Naszym celem jest wykorzystanie potencjału
sztuk widowiskowych, aby wspierać osoby
dorosłe zagrożone wykluczeniem w
zdobywaniu kompetencji zawodowych.

WITAMY W PIERWSZYM
NEWSLETTERZE PROJEKTU
„ARTISTIC LICENCE”!
Opowiemy Ci tutaj o:
• Głównej idei projektu
• Naszych partnerach
• Pierwszym międzynarodowym
spotkaniu projektowym

We współczesnej Europie żyje wciąż około 70
milionów dorosłych posiadających wyłącznie
wykształcenie podstawowe, a około 20 milionów
nie ukończyło nawet tego poziomu.
Liczby te nie wyglądają lepiej, gdy bierzemy pod
uwagę sytuację migrantów - średnia liczba
ukończonych lat nauki w przypadku
przeważającej większości imigrantów jest o
połowę niższa niż w przypadku obywateli UE.
W naszym projekcie odpowiadamy na potrzeby
edukacyjne najbardziej niedostępnej z grup
dorosłych - osób, które nie chcą lub nie mogą
zdobywać potrzebnych umiejętności. PROJEKT
ARTISTC LICENCE ma na celu przeciwdziałanie
niepowodzeniom w edukacji poprzez stworzenie
podejścia pedagogicznego i dydaktycznego,
które pozwoli zaangażować najbardziej
wykluczonych dorosłych, szczególnie ze
środowisk migrantów. Zdajemy sobie sprawę, że
to zadanie, choć uznawane za najtrudniejsze
wśród celów edukacji, pozostaje w rękach
szkoleniowców o ograniczonych kwalifikacjach
oraz dostępie do wsparcia w ramach ciągłego
rozwoju.

Aby pomóc lokalnym szkoleniowcom
w angażowaniu najbardziej narażonych na
marginalizację grup dorosłych, koncentrujemy
się na rozwijaniu ich umiejętności
nauczycielskich tak, aby mogli stawiać czoła
wyzwaniom, z którymi będą musieli się
mierzyć. Ponadto, zadbamy o to, aby mieli oni
dostęp do zestawu narzędzi i materiałów
edukacyjnych zaprojektowanych specjalnie
w celu wykorzystywania w wieloetnicznym
i wielojęzykowym środowisku.
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KILKA SŁÓW
O PROJEKCIE
CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
Projekt Artistic licence realizowany jest w ramach
partnerstwa programu Erasmus + Edukacja
Dorosłych. Celem projektu jest zwalczanie
niepowodzeń oraz wykluczenia w edukacji,
a także usprawnienie funkcjonowania podejścia
pedagogicznego i dydaktycznego do kształcenia
dorosłych. Odbiorcami projektu są osoby
dorosłe zagrożone marginalizacją, a także
trenerzy w edukacji dorosłych.
Tym, co wyróżnia projekt Artistic Licence, jest
sztuka, która naszym zdaniem stanowi
doskonałą platformę rozwijania kompetencji
większości marginalizowanych grup w naszym
społeczeństwie. Bez względu na wiek, płeć,
pochodzenie etniczne czy zdolności językowe,
każdy może śpiewać, tańczyć lub odgrywać
teatralne role, a jednocześnie świetnie się przy
tym bawić.

PARTNERZY PROJEKTU
W ramach projektu współpracuje siedmiu
partnerów reprezentujących siedem krajów
europejskich:
•
•
•
•
•
•
•

Creative Exchange (WB) – koordynator
projektu
FIPL (Irlandia),
Hub Karelia Oy (Finlandia),
INNEO (Polska).
ALK (Czechy)
Rightchallenge (Portugalia)
Hub Nicosia (Cypr)

Organizacje te różnią się wielkością, cechami
i dziedzinami specjalizacji, dzięki czemu
możliwa jest efektywna współpraca. Regularnie
odbywające się spotkania projektowe pozwolą
nam utrzymać ciągłe zaangażowanie w projekt
oraz skupić się na naszych celach.
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1-SZE
MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE W
IRLANDII
SPOTKANIE W VIRGINII,
IRLANDIA
Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu
Artistic Licence odbyło się w Virginii (Irlandia)
w dniach 24 i 25 września 2018 r. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Future in
Perspective, irlandzkiego partnera projektu.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania
i prezentacji partnerów. Wszyscy partnerzy
przedstawili swoje organizacje. Koordynator
przedstawił plan rozwoju projektu
uwzględniający terminy realizacji zadań oraz
podział pracy. Partnerzy omówili wszystkie
nadchodzące działania.

Drugiego dnia partnerzy kontynuowali dyskusję
na temat rezultatów zaplanowanych działań.
Podsumowali spotkanie, a irlandzki partner
wręczył uczestnikom certyfikaty.
Następne spotkanie zaplanowano na 4-5
lutego 2019 r. w Lousadzie w Portugalii.

GDZIE MOŻESZ
NAS ZNALEŹĆ?

JUŻ WKRÓTCE…
W ciągu następnych miesięcy zamierzamy:
•

•

•

Kontynuować pracę nad pierwszym
rezultatem - IO1: Narzędzia Rozwoju
Podstawowych Kompetencji kompendium zasobów
wykorzystujących sztukę dla wspierania
marginalizowanych dorosłych
Kontynuować pracę nad drugim
rezultatem - IO2: Szkolenia doskonalące
dla pracowników szkół zawodowych
Zorganizować kolejne spotkanie w
Lousadzie (Portugalia) w lutym 2019 r.,
aby omówić nadchodzące zadania.

Odwiedź naszą stronę:
artisticlicence.eu
oraz polub nas na Facebooku:
facebook.com/Artistic-Licence
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