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FILOZOFIA
Projekt "Creating Spaces for Creativity" przyczynia
się do wykorzystania innowacyjnych narzędzi i
nowatorskich metod dydaktycznych w edukacji
(formalnej i nieformalnej), podnosząc w ten sposób
jej ogólną jakość i przydatność. Osiągnięcie tego
celu wymaga międzynarodowego doświadczenia i
różnych profili zaangażowanych instytucji. Projekt
przyczynia się do stworzenia 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 sektora kultury i
kreatywności, które zajmują się edukacją formalną,
nieformalną i pozaformalną. Celem konsorcjum jest
również
wypracowanie
międzynarodowych
rekomendacji i rozwiązań, które przyczynią się do
trwałego wzrostu umiejętności samodzielnego,
refleksyjnego
i
kreatywnego
myślenia
wśród
młodych ludzi (uczniów szkół średnich), którzy już
wkrótce wejdą na rynek pracy i staną przed
wyborem ścieżki kariery. Będzie to możliwe dzięki
wsparciu pedagogów i osób pracujących z młodzieżą
w stosowaniu narzędzi i metod twórczego uczenia
się.

CELE
Zbudowanie sieci współpracy pomiędzy 6 organizacjami zróżnicowanymi kulturowo, kompetencyjnie,
branżowo i pod względem doświadczenia, 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 i uczennic na temat kreatywnego uczenia się;
Zwiększenie wiedzy edukatorów i nauczycieli na temat kreatywnego nauczania;
Podniesienie świadomości uczniów w zakresie doceniania kultury i przyrody jako źródeł inspiracji do
pracy i nauki;
Wypracowanie efektów pracy intelektualnej, które przyczynią się do stworzenia przyjaznej, sprzyjającej
uczeniu się przestrzeni w placówkach oświatowych.
""Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie stanowi poparcia
dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych."

IO1
IO2
IO3
JAK SIĘ UCZYĆ TWÓRCZO?

IO1 będzie podręcznikiem dla uczniów szkół
średnich składającym się z elementów teorii
oraz praktycznych ćwiczeń i testów teksty o
kreatywności czy stylach uczenia się.

JAK UCZYĆ KREATYWNIE?

IO2 będzie podręcznikiem dla nauczycieli
i edukatorów, składającym się z materiałów
szkoleniowych oraz poradnikowych głównie
dotyczących tematów kreatywności
i edukacji.

JAK STWORZYĆ KREATYWNĄ
PRZESTRZEŃ?

IO3 przedstawi dobre rozwiązania i
rekomendacje w organizowaniu przestrzeni
szkolnej (wewnątrz i na zewnątrz) tak, aby
sprzyjała kreatywności i efektywnemu
uczeniu się.
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Fundacja Rozwoju Edukacji Spatia - Polska
IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w
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Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi– Turcja
Edmund Rice College – Irlandia
CulturePolis – Grecja
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares– Portugalia
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