
στο 3ο Ενημερωτικό 
Δελτίο του Έργου 
Gigging-4-Living!

Καλώς ήρθατε 

Έχουμε ήδη συμπληρώσει 18 μήνες του 
έργου και θέλουμε να σας ενημερώσουμε 
για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν την 
ομάδα έργου μας

Η δουλειά μας μέχρι τώρα!

Οι συνεργάτες είναι πολύ περήφανοι για 
το έργο που έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής! 
Τους επόμενους έξι μήνες του έργου, θα 
ολοκληρώσουμε τις εργασίες για τα EduZines 
και Infographics και θα ξεκινήσουμε εθνικές 
πιλοτικές δραστηριότητες για να δοκιμάσουμε 
το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε αναπτύξει 
με χορευτές, ηθοποιούς και μουσικούς στις 
χώρες μας. 

Για να προετοιμαστούν για αυτούς τους 
τελευταίους 6 μήνες του έργου, οι εταίροι 
του Gigging-4-Living εργάστηκαν τους 
καλοκαιρινούς μήνες και το φθινόπωρο για να 
ολοκληρώσουν τα EduZines και Infographics 
στα αγγλικά. Αυτά τα υλικά μεταφορτώνονται 
τώρα στο έργο MOOC για δοκιμές με χορευτές, 
ηθοποιούς και μουσικούς σε κάθε χώρα-
εταίρο.

Ταυτόχρονα, συνεργάτες από την Πορτογαλία, 
τη Δανία, την Ισπανία, την Τσεχία, τη 
Γερμανία και την Κύπρο μεταφράζουν αυτό το 
εκπαιδευτικό υλικό στις εθνικές τους γλώσσες, 
για να υποστηρίξουν την πιλοτική εφαρμογή 
αυτών των πόρων με καλλιτέχνες στις χώρες 
τους!

Διακρατική Εκπαίδευση στη 
Μάλτα!
Από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022, 21 
καλλιτέχνες – χορευτές, ηθοποιοί και μουσικοί – 
συμμετείχαν σε διακρατική εκπαίδευση στη Μάλτα.

Με οικοδεσπότη το Κολέγιο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τεχνών της Μάλτας (MCAST), αυτοί 
οι καλλιτέχνες έλαβαν μέρος σε εργαστήρια 
για να δοκιμάσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με το να 
είναι καλλιτέχνες του θεάματος στην ψηφιακή 
εποχή. Για να το υποστηρίξουν αυτό, οι καλλιτέχνες 
του θεάματος έλαβαν μέρος σε ένα εργαστήριο 
σχετικά με τις δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στη συνέχεια συνεργάστηκαν για 
να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο για να 
καταγράψουν πώς αισθάνονται εξασκώντας την 
τέχνη τους στον ψηφιακό κόσμο. Αυτή ήταν μια 
πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη εκπαιδευτική 
εκδήλωση.

Πάρτε μέρος!
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
υλικό Gigging-4-Living για χορευτές, ηθοποιούς και 
μουσικούς ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με 
τα τοπικά εκπαιδευτικά μας σχέδια, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση: https://www.giggin4livingmooc.eu/ 
και επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο σήμερα!
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