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Έργο SPACES - Creating Spaces for Creativity
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.
Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη 6 φορέων (Fundacja Rozwoju EdukacjI Spatia, IX Liceum
Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej w Sosnowcu, Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi, Edmund Rice
College, CulturePolis και Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares), οι οποίοι καλύπτουν όλους τους
τομείς εμπειρογνωμοσύνης, που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του έργου,
προερχόμενοι από 5 διαφορετικές χώρες (Πολωνία, Τουρκία, Ιρλανδία, Ελλάδα, και Πορτογαλία).
Στόχος του έργου SPACES είναι να συμβάλλει στην 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.
Τα Πνευματικά Παραδοτέα (Intellectual Outputs), τα οποία θα παραχθούν κατά την διάρκεια του έργου
είναι τα ακόλουθα:
IO1: Πώς να μάθετε δημιουργικά;
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).
IO2: Πώς να διδάξετε δημιουργικά;
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.
IO3: Πώς να δημιουργήσετε δημιουργικούς χώρους;
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.
Ακολουθήστε το SPACES στα social media!
•
•
•
•
•

Facebook – https://www.facebook.com/spaceserasmusplusproject
Instagram – https://www.instagram.com/spaceserasmusplus/
Twitter – https://twitter.com/spaces_project_
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/spaceserasmusplusproject/
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UC2z3GHiSrn6mBuKknmLowDQ
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«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.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο SPACES, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το email
projects@culturepolis.org και το τηλέφωνο +30 6980 824389.
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