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SPACES Projesinin Tanıtımı - Creating Spaces for Creativity project
Yaratıcılık için Alanlar Yaratmak
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.
Proje konsorsiyumu 6 ortaktan oluşmaktadır: Fundacja Rozwoju EdukacjI Spatia, IX Liceum Ogolnoksztalcace
im. Wislawy Szymborskiej w Sosnowcu, Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi, Edmund Rice College, CulturePolis
and Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.
5 farklı ülkeden Polonya, Türkiye, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz oluşan bu konsorsiyum, projenin amaçlarını
ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli tüm uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.
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.
Projenin süresi boyunca üretilecek olan fikri çıktılar (FÇ'lar) aşağıdakiler olacaktır:
FÇ1: Yaratıcı bir şekilde nasıl öğrenilir?
FÇ1, ortaöğretim öğrencileri için teorik ve pratik alıştırmalar ve testlerden oluşan bir el kitabı olacaktır
(yaratıcılığın nasıl artırılabileceği ile ilgili metinleri ve öğrenme stillerini içerecektir).
FÇ2: Yaratıcı bir şekilde nasıl öğretilir?
FÇ2, öğretmenler ve eğitimciler için yaratıcılık ve eğitimle ilgili konularda eğitim ve rehberlik materyalleri
içeren bir el kitabı olacaktır.
FÇ3: Yaratıcı alan nasıl oluştrulur?
FÇ3, yaratıcılığı ve etkili öğrenmeyi teşvik etmek için okul alanını (iç ve dış olarak) düzenlemede çözümler ve
öneriler sunan bir el kitabı olacaktır.
SPACES Projesini sosyal medyada takip edin!
● 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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"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
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SPACES projesiyle ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın.
ayikzuhal@gmail.com
(+905302270281)
MalatyaBilim ve Sanat Merkezi (Malatya, TURKEY)
Malatya Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel),
görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan
öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için okul saatleri
dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur.
İletişim Bilgisi:
www.malatyabilsem.meb.k12.tr
https://twitter.com/MalatyaBilsem
https://www.instagram.com/malatyabilimvesanat/?hl=tr
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