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JAK SIĘ KREATYWNIE UCZYĆ?

IO1
IO2
IO3
Pierwszy rezultat (IO1) to podręcznik
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
składający się z elementów teorii oraz
ćwiczeń praktycznych i testów (np.
tekstów kreatywności czy testów
sprawdzających styl uczenia się).

JAK UCZYĆ KREATYWNOŚCI?

Drugi z rezultatów (IO2) to podręcznik
dla
nauczycieli
i
edukatorów,
składający
się
z
materiałów
szkoleniowych i porad na tematy
związane z kreatywnością i edukacją.
JAK TWORZYĆ KREATYWNĄ

PRZESTRZEŃ?
Trzeci
rezultat
(IO3)
zakłada
stworzenie propozycji rozwiązań i
rekomendacji w zakresie organizacji
przestrzeni szkolnej (wewnątrz szkoły i
na zewnątrz) sprzyjającej kreatywności
i efektywnej nauce.

CZYM JEST SPACES?
SPACE – tworzenie przestrzeni dla kreatywności to
innowacyjny 24-miesięczny projekt, współfinansowany
przez program Erasmus+. Projekt będzie realizowany od 1
kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku.
Celem projektu SPACES jest stworzenie przyjaznej
przestrzeni dla rozwoju umiejętności kreatywnego
myślenia
i
szybkiej
adaptacji
poprzez
wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie pomiędzy
organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi
oraz organizacjami z kręgu kultury i sektora kreatywnego
zajmujących się edukacją formalną, nieformalną
i pozaformalną.

O NAS
w skład konsorcjum wchodzą:
Fundacja Rozwoju Edukacji Spatia - Polska
IX Liceum Ogolnoksztalcące im. Wisławy Szymborskiej
w Sosnowcu – Polska
Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi – Turcja
Edmund Rice College – Irlandia
CulturePolis – Grecja
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Portugalia

SPOTKANIA
Spotkanie inauguracyjne
Spotkanie inauguracyjne projektu SPACES odbyło
się 21 kwietnia 2021 roku i miało formułę online.
Przedstawiciele

partnerów

rozmawiali

za

pośrednictwem platformy ZOOM i dyskutowali na
temat głównych założeń projektu. Spotkanie było
także okazją do poznania się.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników
przez koordynator projektu z ramienia Fundacji
Rozwoju

Edukacji

partnerzy

Spatia.

Następnie

zaprezentowali

swoje

doświadczenia projektowe.

pozostali

organizacje

i

Na tym spotkaniu

wszyscy partnerzy mieli okazję przedyskutować
procedury i dokumenty projektowe oraz ustalić
wytyczne dla sprawnej i efektywnej współpracy

CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu SPACE jest wspieranie
rozwoju kreatywności wśród uczniów i nauczycieli i
edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie
dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów
intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum w
okresie od 01.04. 2021 - 31.03.2023.

przy projekcie.
Drugie spotkanie
Kolejne

wykorzystaniem

również

platformy

zrealizowano
ZOOM.

z

Spotkanie

odbyło się 28 czerwca 2021 r. Przedstawiciele
organizacji CulturePolis, jako organizacji, która
pełni

Cele szczegółowe:
zbudowanie
sieci
współpracy
pomiędzy
6
organizacjami zróżnicowanymi pod względem
doświadczeń,
kompetencji,
co
pozwoli
na
uzyskanie efektu synergii;
wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami
projektu,
w
tym
pomiędzy
organizacjami
działającymi w obszarze edukacji formalnej,
nieformalnej i pozaformalnej;
zwiększenie
wiedzy
uczniów
na
temat
kreatywnego uczenia się;
zwiększenie wiedzy edukatorów i nauczycieli o
tym, jak uczyć twórczo;
zwiększenie świadomości uczniów w zakresie
doceniania kultury i natury jako źródeł inspiracji
do pracy i nauki;
opracowanie wyników pracy intelektualnej, które
przyczynią
się
do
stworzenia
przyjaznej,
edukacyjnej
przestrzeni
w
instytucjach
edukacyjnych.

spotkanie

funkcję

lidera

rozpowszechniania,

przedstawili Plan rozpowszechniania.
W dalszej części koordynator projektu z ramienia
Fundacji Rozwoju Edukacji SPATIA przedstawiła
strukturę i metodologię pierwszego i drugiego
rezultatu (IO1 i IO2). Ta część obfitowała w
dyskusje i wymianę pomysłów i opinii na temat
IO1 i IO2.
Spotkanie

zakończyło

zbliżającego
projektowego,

się

się

rozmową

ponadnarodowego

które

ma

odbyć

się

na

temat

spotkania
w

Turcji

jesienią 2021 roku.
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