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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Το έργο “Creating Spaces for Creativity” συμβάλλει
στη χρήση καινοτόμων εργαλείων και νέων
διδακτικών μεθόδων στην εκπαίδευση (τυπική και
μη τυπική), βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ποιότητα
και συνάφειά της. Η επίτευξη αυτού του στόχου
προϋποθέτει διεθνή εμπειρία και ποικιλία προφίλ των
εμπλεκομένων ιδρυμάτων. Το έργο συμβάλλει στη
δημιουργία ενός φιλικού χώρου για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων
δημιουργικής
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 ασχολείται με την τυπική και μη τυπική
εκπαίδευση. Επίσης, στόχος του εταιρικού σχήματος
είναι η ανάπτυξη διεθνών συστάσεων και λύσεων που
θα συμβάλουν στη μόνιμη αύξηση των δεξιοτήτων
ανεξάρτητης, συλλογιστικής και δημιουργικής σκέψης
μεταξύ
των
νέων
(μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης), οι οποίοι σύντομα θα εισέλθουν στην
αγορά εργασίας και θα έρθουν αντιμέτωποι με την
επιλογή επαγγέλματος. Αυτό θα είναι εφικτό χάρη
στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των νέων
εργαζομένων με την χρήση εργαλείων και μεθόδων
δημιουργικής μάθησης.

ΣΤΟΧΟΙ
Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ 6 διαφορετικών οργανισμών σε επίπεδο πολιτισμού,
ικανοτήτων, τομέα και εμπειρίας, το οποίο θα επιτρέψει τη συνέργεια·
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου, καθώς και μεταξύ οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης·
Ενίσχυση της γνώσης των μαθητών για το πώς να μαθαίνουν δημιουργικά·
Ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των δασκάλων για το πώς να διδάσκουν δημιουργικά ·
Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών όσον αφορά την εκτίμηση του πολιτισμού και της
φύσης ως πηγές έμπνευσης για την εργασία και τη μελέτη·
Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του πνευματικού έργου συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός φιλικού,
μαθησιακού χώρου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
"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. "

IO1
IO2
IO3
ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ;

Το IO1 θα αποτελεί εγχειρίδιο για μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
περιλαμβάνοντας
θεωρητικά
στοιχεία,
πρακτικές ασκήσεις και διαγωνίσματα (π.χ.
κείμενα ανάπτυξης της δημιουργικότητας ή
παρουσίαση διαφόρων τρόπων μάθησης).

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ;

Το IO2 θα αποτελεί εγχειρίδιο για δασκάλους
και εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνοντας υλικό
κατάρτισης και καθοδήγησης σε θέματα που
αφορούν κυρίως τη δημιουργικότητα και την
εκπαίδευση.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ;

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

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Fundacja Rozwoju Edukacjl 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
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