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FELSEFESİ
“Yaratıcılık için Alanlar Yaratmak” Projesi, (örgün ve
yaygın eğitimde) yenilikçi araçların ve yeni didaktik
yöntemlerin kullanımına katkıda bulunur, böylece
genel kalitesini ve uygunluğunu artırır. Bu hedefe
ulaşmak, uluslararası deneyimi ve ilgili kurumların
çeşitli profillerini içerir. Proje, örgün veya yaygın
eğitimle ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları, eğitim
kurumları, kültürel ve yaratıcı sektörle ilgilenen
kuruluşlar arasında bu alandaki deneyim ve iyi
uygulama alışverişi yoluyla yaratıcı düşünme
becerilerinin geliştirilmesi ve hızlı adaptasyon için
dostça bir alan yaratılmasına katkıda bulunur.
Konsorsiyumun amacı, aynı zamanda, yakında
işgücü piyasasına girecek ve bir kariyer seçmekte
durumunda olan gençlerin (ortaokul öğrencileri)
bağımsız, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme
becerilerinin kalıcı olarak artmasına katkıda
bulunacak uluslararası öneriler ve çözümler
geliştirmektir. Bu ancak yaratıcı öğrenme
araçlarının ve yöntemlerinin kullanma konusunda
eğitimcilerin ve gençlik çalışanlarının desteklenmesi
sayesinde mümkün olacaktır

AMAÇLARI
Kültür, yetkinlik, sektör ve deneyim açısından farklı 6 kuruluş arasında sinerji etkisi yaratacak bir
işbirliği ağı oluşturmak; 
Örgün ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da dahil olmak üzere proje ortakları
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi; 
Öğrencilerin yaratıcı bir şekilde nasıl öğrenecekleri konusundaki bilgilerini artırmak;
 Eğitimcilerin ve öğretmenlerin yaratıcı bir şekilde nasıl öğretecekleri konusundaki bilgilerini artırmak;
 Öğrencilerin kültür ve doğayı iş ve öğrenim için ilham kaynağı olarak kabul etme bilincini artırmak;
 Eğitim kurumlarında arkadaşça, öğrenme ortamının yaratılmasına katkıda bulunacak entelektüel
çalışmaları geliştirmek.

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve
Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
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ORTAKLAR | KONSORSIYUM

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). 

 YARATICI BIR ŞEKILDE NASIL
ÖĞRENILIR?

FÇ2, öğretmenler ve eğitimciler için
yaratıcılık ve eğitimle ilgili konularda eğitim
ve rehberlik materyalleri içeren bir el kitabı
olacaktır

FÇ3, yaratıcılığı ve etkili öğrenmeyi teşvik
etmek için okul alanını (iç ve dış olarak)
düzenlemede çözümler ve öneriler sunan bir
el kitabı olacaktır.

YARATICI BIR ŞEKILDE NASIL
ÖĞRETILIR
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