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FILOSOFIA
O Projeto SPACES - “Creating Spaces for Creativity”
contribui para o uso de ferramentas inovadoras  e
de novos métodos didáticos em educação formal e
informal, melhorando desta forma a sua qualidade e
relevância. Atingir este objetivo implica a
experiência internacional e os diferentes perfis das
instituições envolvidas. O projeto contribui para a
criação de um espaço propício ao desenvolvimento
da capacidade de pensamento criativo  e de rápida
adaptabilidade, através da troca de experiências e
boas práticas nesta área entre organizações não-
governamentais, estabelecimentos de ensino e
organizações do setor criativo e cultural, que lidam
com educação formal, informal e não-formal. O
objetivo do consórcio é também elaborar
recomendações e soluções internacionais que
contribuam para o desenvolvimento permanente da
capacidade de pensamento independente, reflexivo
e criativo entre os jovens (alunos do ensino
secundário), que em breve ingressarão  no mercado
de trabalho e enfrentarão a escolha de uma carreira
profissional. Tal será possível graças ao apoio
prestado a educadores e profissionais que
trabalham com jovens relativo ao uso de
ferramentas e métodos de pensamento criativo. 

OBJECTIVOS
Construir uma rede de cooperação entre as 6 organizações, diversas em termos de cultura,
competência, sector e experiência, permitindo assim um efeito de sinergia;
Reforçar a cooperação entre os parceiros do projeto, incluindo entre organizações que operam no
campo da educação formal, informal e não-formal;
Expandir os conhecimentos dos alunos sobre aprender com criatividade;
Expandir os conhecimentos dos professores e educadores sobre ensinar com criatividade;
Consciencializar os alunos para a fruição da cultura e da natureza como fontes de inspiração para o
trabalho e para o estudo;
Desenvolver os resultados do trabalho intelectual, contribuindo para a criação de um espaço de
aprendizagem  acolhedor  nas  instituições  de ensino.

"O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um
aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que
possam ser feitas com as informações nela contidas"
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SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Fundacja Rozwoju Edukacjl Spatia - Polónia
IX Liceum Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej w
Sosnowcu– Polónia
Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi– Turquia
Edmund Rice College – Irlanda
CulturePolis – Grécia
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares– Portugal

PARCEIROS | CONSÓRCIO

Esta publicação consistirá num manual para
alunos do secundário, composto por
elementos de teoria e exercícios práticos, e
testes (por exemplo textos sobre 
 criatividade  ou  estilos  de aprendizagem).

COMO APRENDER COM CRIATIVIDADE?

Esta produção consistirá num manual para 
 professores  e  educadores, composto por
materiais para formação e  orientação, 
 sobre  temas maioritariamente relacionados  
com  criatividade  e educação.

Esta publicação pretende apresentar boas
soluções e recomendações para a
organização do espaço escolar exterior e
interior, de forma a fomentar a criatividade
e as aprendizagens efetivas.

COMO ENSINAR COM CRIATIVIDADE?

@spaceserasmusplusproject

spaceserasmusplus
   

https://cutt.ly/sEZRbeM

@spaces_project_      

@spaceserasmusplusproject

www.spacesproject.com


