
C O  N O W E G O  

Co wydarzyło się na pierwszym
krótkoterminowym wyjeździe
szkoleniowym kadry projektu
oraz na międzynarodowym
spotkaniu projektowym
w Turcji ?

W mieście Malatya, położonym we wschodniej Anatolii w Turcji, od 27 września do 1 października odbyły się:
pierwszy krótkoterminowy wyjazd szkoleniowy zespołu projektowego oraz międzynarodowe spotkanie
wszystkich partnerów projektu SPACES. 

Organizatorką po stronie tureckiego partnera, była nauczycielka Zuhal Ayik Yildirim, która wraz ze
zmotywowanym i kompetentnym zespołem nauczycieli, uczniów i pracowników Centrum Nauki i Sztuki w
Malatyi (MSAC) powitała międzynarodowe zespoły tworzące konsorcjum SPACES. Zaprezentowała również, jak
się pracuje w szkole dla uzdolnionych uczniów oraz przedstawiła uczestnikom turecki system edukacji. 
W ramach spotkania zrealizowane zostało także szkolenie pod hasłem "Kreatywność kluczem do przyszłości".
Wydarzenie obejmowało wiele działań i przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat sposobów twórczego
nauczania. Podczas międzynarodowego szkolenia omówiono kilka kwestii dotyczących organizacji projektu i
jego rezultatów intelektualnych, a koordynator projektu, Marta Margiel z Fundacji Rozwoju Edukacji SPATIA,
odpowiadała na pytania i wyjaśniała wątpliwości poruszone przez poszczególne zespoły uczestniczące 
w projekcie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie SPACES.
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Strona internetowa projektu
SPACES już działa!
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"Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza aprobaty dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie
poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych."
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Realizacja O1 i O2 rozpoczęta!

Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem dwóch pierwszych
rezultatów projektu SPACES, tj. interaktywnego podręcznika dla
uczniów (O1) oraz zestawu scenariuszy dla nauczycieli (O2). Dzięki
owocnej współpracy wszystkich partnerów udało nam się wypracować
spójną i atrakcyjną koncepcję obu rezultatów i rozpoczęliśmy już prace
nad zawartością poszczególnych materiałów edukacyjnych. W ramach
pierwszego rezultatu opracowana została szczegółowa instrukcja, jak
redagować treść podręcznika "Jak kreatywnie się uczyć? Plan drugiego
rezultatu - podręcznika dla edukatorów "Jak kreatywnie uczyć? -
został opracowany dzięki intensywnym konsultacjom między
partnerami i wymianie doświadczeń w zakresie dydaktyki. 

Więcej można przeczytać na stronie SPACES
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