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ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ;

IO1
IO2
IO3
Το IO1 θα αποτελεί ένα εγχειρίδιο για
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρητικά
στοιχεία, πρακτικές ασκήσεις και τεστ
(π.χ. κείμενα δημιουργικότητας ή
τρόποι μάθησης).

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ;

Το IO2 θα αποτελεί ένα εγχειρίδιο για
δασκάλους και εκπαιδευτικούς, το
οποίο
θα
περιλαμβάνει
υλικό
κατάρτισης και καθοδήγησης σε
θέματα
που
άπτονται
της
δημιουργικότητας
και
της
εκπαίδευσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ;

Το IO3 θα παρουσιάσει καλές
λύσεις και προτάσεις για την
οργάνωση του σχολικού χώρου
(εσωτερικά και εξωτερικά) για την
προώθηση της δημιουργικότητας
και της αποτελεσματικής μάθησης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Το SPACES – Creating spaces for creativity είναι ένα
εξαιρετικά καινοτόμο έργο διάρκειας 24 μηνών, το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ξεκίνησε επίσημα την 1η
Απριλίου 2021 και εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί στις 31
Μαρτίου 2023.
Στόχος του έργου SPACES είναι να συμβάλει στη
δημιουργία ενός φιλικού χώρου για την ανάπτυξη
δημιουργικών
δεξιοτήτων
σκέψης
και
ταχείας
προσαρμογής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών
πρακτικών σε αυτόν τον τομέα μεταξύ μη κυβερνητικών
οργανώσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών
του
πολιτιστικού
και
δημιουργικού
τομέα
που
ασχολούνται με την τυπική, άτυπη και μη τυπική
εκπαίδευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τις ακόλουθες
οργανώσεις:
Fundacja Rozwoju EdukacjI Spatia - Πολωνία
IX Liceum Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej
w Sosnowcu – Πολωνία
Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi – Τουρκία
Edmund Rice College – Ιρλανδία
CulturePolis – Ελλάδα
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Πορτογαλία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πρώτη Συνάντηση
Η

συνάντηση

πρώτη

του

έργου

SPACES

ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μέσω ZOOM, στις 21
Απριλίου

σηματοδοτώντας

2021,

την

επίσημη

έναρξη των δραστηριοτήτών του.
Η

συνάντηση

ξεκίνησε

καλωσόρισμα

ένα

με

ευγενές

και εισαγωγικές παρατηρήσεις

από τον συντονιστή του έργου Fundacja Rozwoju
Edukacjl Spatia, από την Πολωνία, δίνοντας την
ευκαιρία

σε

όλους

τους

εταίρους

της

κοινοπραξίας να παρουσιάσουν τον εαυτό τους,
τις οργανώσεις τους καθώς και τα έργα τους. Στη
συνάντηση
ευκαιρία

αυτή,
να

οι

εταίροι

συζητήσουν

διαδικασίες

ΣΤΟΧΟΙ

όλοι

και

τα

είχαν

την

με

τις

σχετικά

έγγραφα

του

έργου,

καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για
μια επιτυχημένη και αποτελεσματική υλοποίηση.

Κύριος στόχος του SPACES είναι η υποστήριξη της
ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών και
των δασκάλων/εκπαιδευτικών μέσω της ανταλλαγής
και διάδοσης καλών πρακτικών και της δημιουργίας
τριών πνευματικών παραδοτέων από 6 εταίρους της
διατομεακής
κοινοπραξίας
κατά
την
περίοδο
01/04/2021 - 31/03/2023.

2η Συνάντηση Εταίρων

Λεπτομερέστερα, οι στόχοι του έργου είναι:
Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ 6
οργανισμών
διαφορετικών
πολιτισμών,
ικανοτήτων, τομέων και εμπειρίας, το οποίο θα
επιτρέψει τη συνέργεια·
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων
του
έργου,
συμπεριλαμβανομένων
των
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης·
Αύξηση της γνώσης των μαθητών για το πώς να
μαθαίνουν δημιουργικά·
Αύξηση της γνώσης των εκπαιδευτικών και των
δασκάλων για το πώς να διδάσκουν δημιουργικά·
Αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών όσον
αφορά την εκτίμηση του πολιτισμού και της
φύσης ως πηγές έμπνευσης για εργασία και
μελέτη·
Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της πνευματικής
εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στη δημιουργία
ενός
φιλικού,
μαθησιακού
χώρου
στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

έργου, παρουσίασε ορισμένα βασικά σημεία που

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου
έλαβε χώρα διαδικτυακά, μέσω ZOOM, στις 28
Ιουνίου,
επικεφαλής

όπου

2021,

εταίρος

η

CulturePolis,

ως

διάχυσης/διάδοσης

του

προέκυψαν από το σχέδιο διάδοσης.
Στη

συνέχεια,

η

Fundacja

Rozwoju

Edukacjl

Spatia, συντονιστής του έργου, παρουσίασε τη
δομή

και

τη

μεθοδολογία

του

πρώτου

και

δεύτερου πνευματικού παραδοτέου (IO1 & IO2).
Υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση με όλους
τους

εταίρους

της

κοινοπραξίας,

ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις.
Η

συνάντηση

ολοκληρώθηκε

με

συζήτηση

σχετικά με την επικείμενη διεθνική συνάντηση, η
οποία

προβλέπεται

να

πραγματοποιηθεί

στην

Τουρκία, το φθινόπωρο του 2021, καθώς και με τα
επόμενα βήματα.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

