
SPACES –Yaratıcılık için alanlar yaratmak – Avrupa
Birliği Erasmus+ programı tarafından ortak finanse edilen,
1 Nisan 2021'de başlayan ve 31 Mart 2023'te (24 ayda)
tamamlanacak olan son derece yenilikçi bir projedir.

SPACES projesinin amacı, örgün ve yaygın eğitimle
ilgilenen kültürel ve yaratıcı sektörlerden sivil toplum
kuruluşları ve eğitim kurumları arasında deneyim ve iyi
uygulama alışverişi yoluyla yaratıcı düşünme becerilerinin
ve hızlı adaptasyonun geliştirilmesine yönelik samimi bir
alan yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

IO1
IO2
IO3 Fundacja Rozwoju EdukacjI Spatia - Polonya

IX Liceum Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej w
Sosnowcu – Polonya
Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi – Türkiye
Edmund Rice College – Irlanda
CulturePolis – Yunanistan
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Portekiz

Proje konsorsiyumu aşağıda yer alan kurumlardan oluşmaktadır:

BİZ KİMİZ?

PROJE NUMARASI 
2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

Fikri Çıktı 1, ortaöğretim öğrencileri
için teorik ve pratik alıştırmalar ve
testlerden oluşan bir el kitabı olacaktır
(yaratıcılığın nasıl artırılabileceği ile
ilgili metinleri ve öğrenme stillerini
içerecektir). 

YARATICI BIR SEKILDE NASIL
ÖGRENILIR?

Fikri Çıktı 2, eğitimciler ve öğretmenler
için yaratıcılık ve eğitimle ilgili
konularda eğitim ve rehberlik
materyalleri içeren bir el kitabı
olacaktır.

Fikri Çıktı 3, yaratıcılığı ve etkili
öğrenmeyi teşvik etmek için okul
alanını (iç ve dış olarak) düzenlemede
çözümler ve öneriler sunan bir el kitabı
olacaktır.

YARATICI BIR SEKILDE NASIL
ÖGRETILIR?

                       

YARATICI ALAN NASIL 
OLUSTRULUR?

HAKKIMIZDA

1. Haber Bülteni 
Temmuz 2021



AMAÇLAR

TOPLANTILAR

Kültür, yetkinlik, sektör ve deneyim açısından
farklı 6 kuruluş arasında sinerji etkisi yaratacak
bir işbirliği ağı oluşturmak;
Örgün ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren
kuruluşları içeren  proje ortakları arasındaki
işbirliğinin güçlendirilmesi;
Öğrencilerin yaratıcı bir şekilde nasıl
öğrenecekleri konusundaki bilgilerini artırmak;
Eğitimcilerin ve öğretmenlerin yaratıcı bir şekilde
nasıl öğretecekleri konusundaki bilgilerini
artırmak;
Öğrencilerin  kültür ve doğayı çalışma ve eğitimde
ilham kaynağı olarak algılayabilmeleri için
farkındalıklarını artırmak;
Eğitim kurumlarında arkadaşça öğrenme
ortamlarının oluşmasına katkı sağlayacak zihinsel
çalışma yöntemlerini geliştirmek.

SPACES Projesisnin temel amacı proje süresi boyunca
(01/04/2021 - 31/03/2023) farklı sektörlerden
kurumların ortaklığı ile oluşan bir konsorsiyum
tarafından iyi uygulamaların değişimi ve
yaygınlaştırılması yoluyla 3 fikri çıktı oluşturularak
öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitimcilerin
yaratıcılığının gelişiminin desteklenmesidir. 

Projenin hedefleri daha ayrıntılı olarak şöyle
sıralanabilir:

Başlangıç Toplantısı

SPACES projesinin başlangıç toplantısı, 21 Nisan

2021 tarihinde ZOOM üzerinden sanal olarak proje

faaliyetlerinin resmi olarak sunulması ile

gerçekleştirildi.

Toplantı, proje koordinatörü Fundacja Rozwoju

Edukacjl Spatia, Polonya tarafından hoş geldiniz

notu ve açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında

konsorsiyum ortakları sırayla söz hakkı alarak

kendilerini, kurumlarını ve yürütmekte oldukları

projeleri tanıttılar. Tüm oraklar başarılı ve etkili

bir proje yürütülebilmesi için gerekli kılavuzu

oluşturacak proje uygulama yöntemleri ve

kullanılacak evraklar üzerine tartışıp karar

verdiler.

2. Ortaklık Toplantısı

İkinci proje toplantısı, 28 Haziran 2021 tarihinde

ZOOM aracılığıyla sanal olarak başarıyla

gerçekleştirildi.Yaygınlaştırma lideri CulturePolis,

oluşturmuş olduğu Yaygınlaştırma Planında yer

alan bazı önemli bölümleri sunarak açıklık getirdi.

Ardından, proje koordinatörü Fundacja Rozwoju

Edukacji Spatia, birinci ve ikinci fikri çıktıların

yapısını ve metodolojisini sundu (FÇ1 & FÇ2).

Konsorsiyum üyelerinin fikir alışverişinde

bulundukları verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı 2021 yılının sonbaharında Türkiye’de

gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası proje

toplantısının detayları ve sonraki adımların neler

olabileceği tartışıldıktan sonra son buldu.

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu
tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı
sorumlu tutulamaz."


