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ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ
Ειδικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου και δημιουργικής

βιωματικής μαθησιακής διαδρομής για ενήλικες, λιγότερο ή περισσότερο
νέους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτιστική ζωή του τόπου τους και

αποσκοπεί στην πραγματοποίηση μιας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής
εκδήλωσης σε τέσσερις πιλοτικές τοποθεσίες: στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη
Γερμανία και τη Λιθουανία. Αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται
σε μεγάλο βαθμό από νέες πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνίας και

χαρακτηρίζεται από μια συμπεριληπτική μεθοδολογική προσέγγιση
προσανατολισμένη στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων ενεργού και

συμμετοχικής πολιτειότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το SPIRITUS LOCI είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που
αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας φυσικής και πνευματικής εμπειρίας

του τόπου μέσω της τέχνης και στην υιοθέτηση του διαλόγου των
αναμνήσεων, του φωτός και της σκιάς και των νέων αναγκών,

διευκολύνοντας την αναπροσαρμογή ανάμεσα στο ατομικό, το συλλογικό
και τον τόπο του.



ΠΡΟΟΔΟΣ & ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Πολλά έχουν συμβεί στο έργο Spiritus Loci τους τελευταίους 6 μήνες. Η κοινοπραξία
συναντήθηκε για πρώτη φορά στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου ολοκλήρωσε το πρώτο

παραδοτέο του έργου, και μια δεύτερη συνάντηση εκπαιδευτικού χαρακτήρα
πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία, έχοντας στο επίκεντρο το διαδικτυακό περιβάλλον
του δεύτερου παραδοτέου, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της μετάφρασης.

Παρουσιάστηκε επίσης η ιστοσελίδα του έργου, η οποία ενημερώνεται με την πρόοδο και
τα αποτελέσματα του έργου. Κάποια πιλοτικά εργαστήρια του εκπαιδευτικού

προγράμματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί και με χαρά έχουμε λάβει θετική ανατροφοδότηση
από αυτά. 

Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και το Instagram ή να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για το συναρπαστικό μας ταξίδι!
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