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Τι συνέβη στο 1ο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα Κατάρτισης & στην
Διακρατική Εταιρική
Συνάντηση του Έργου στη
Μαλάτεια της Τουρκίας;

Η πόλη της Μαλάτεια, στην περιοχή της Ανατολικής Τουρκίας, φιλοξένησε από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η
Οκτωβρίου το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης προσωπικού και την διακρατική εταιρική
συνάντηση του Έργου SPACES.
Επικεφαλής της διοργάνωσης ήταν η εκπαιδευτικός Zuhal Ayik Yildirim, η οποία, μαζί με μια εξαιρετικά ικανή
ομάδα εκπαιδευτικών, μαθητών και προσωπικού από το Κέντρο Επιστημών και Τέχνης της Μαλάτεια (Malatya
Science and Art Center - MSAC), καλωσόρισε τους εταίρους του έργου απευθύνοντας χαιρετισμό. Στην
συνέχεια παρουσίασε το σχολείο Malatya Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), που απευθύνεται σε ταλαντούχους
χαρισματικούς μαθητές, καθώς επίσης και την δουλειά που γίνεται εκεί. Ιδιαίτερη παρουσίαση έγινε και για
το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
To εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα "Η δημιουργικότητα ως κλειδί για το μέλλον"
περιελάμβανε πολλές δραστηριότητες, οι οποίες στόχο είχαν να προάγουν την διαδικασία της μάθησης. Στη
διακρατική συνάντηση διάφορες πτυχές της οργάνωσης του έργου και των πνευματικών του προϊόντων
συζητήθηκαν. Τέλος, η συντονίστρια του έργου, Marta Margiel, εκπροσωπώντας τον οργανισμό SPATIA,
απάντησε στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους εταίρους και διευκρίνισε απορίες που εκφράστηκαν.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον ιστότοπο του SPACES

2ο Ενημερωτικό 
Δελτίο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Νέα για το έργο SPACES  

Ο επίσημος ιστότοπος του
έργου SPACES!

Εντατική συνεργασία για την
ανάπτυξη των Πνευματικών
Προϊόντων 1 & 2!
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δημιουργικότητα & εκπαίδευση-

https://spacesproject.com/2021/10/31/the-first-short-term-joint-staff-training-transnational-project-meeting/


Διαθέσιμος στο κοινό ο Ιστότοπος
του SPACES!
Εξερευνήστέ τον!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

SPACES 

"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."
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Η ανάπτυξη των Πνευματικών
Προϊόντων 1 & 2 έχει δυναμικά ξεκινήσει!

Εργαζόμαστε εντατικά για την προετοιμασία των δύο πρώτων
αποτελεσμάτων (Πνευματικών Προϊόντων) του έργου SPACES, δηλαδή
του διαδραστικού εγχειριδίου για μαθητές και του πακέτου
εκπαιδευτικών σεναρίων για δασκάλους / εκπαιδευτικούς. Χάρη στη
γόνιμη συνεργασία όλων των εταίρων καταφέραμε να αναπτύξουμε
μια συνεκτική και ελκυστική ιδέα και για τα δύο αποτελέσματα και
έχουμε ήδη αρχίσει να εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του
περιεχομένου των επιμέρους εκπαιδευτικών υλικών. Στο πλαίσιο του
πρώτου αποτελέσματος, αναπτύχθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για τον
τρόπο επεξεργασίας του περιεχομένου του εγχειριδίου "Πώς να
μάθετε δημιουργικά; Το δεύτερο αποτέλεσμα - ένα εγχειρίδιο για
εκπαιδευτικούς με τίτλο "Πώς να διδάξετε δημιουργικά; -
αναπτύχθηκε μέσω εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ των εταίρων και
ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα της διδακτικής. 
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