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Σκοπός της Διακρατικής Εταιρικής
Συνάντησης ήταν η ενδιάμεση
αξιολόγηση και ο έλεγχος της προόδου
των εργασιών, καθώς και ο σχεδιασμός
της διάχυσης/προβολής του έργου για
την τελευταία φάση της υλοποίησής του.

Στις 31 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία στο γραφικό νησί της Κέρκυρας,  η
3η διακρατική εταιρική συνάντηση του
Erasmus+ έργου SPACES, η οποία
διοργανώθηκε από την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία CulturePolis. 

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να
συζητηθεί η πρόοδος του έργου, τα
επόμενα βήματα και, πιο συγκεκριμένα, να
τεθούν οι βάσεις για την τελευταία φάση
του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι
δραστηριότητες του έργου, καθώς και η
πρόοδος που σημειώθηκε σε κάθε ένα από
τα τρέχοντα παραδοτέα. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στον επικείμενο σχεδιασμό του
τρίτου παραδοτέου  (IO3), το οποίο μόλις
ξεκίνησε. Όσον αφορά το εν λόγω
παραδοτέο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
ένα διαδραστικό εργαστήριο με τη μορφή
καταιγισμού ιδεών (brainstorming) υπό την
καθοδήγηση του συντονιστή του έργου, της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
SPATIA.



Στόχος του
Επιμορφωτικού
Σεμιναρίου 

Το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνθηκε
σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με στόχο να τους παρακινήσει να 
 χρησιμοποιούν τον πολιτισμό και τις τοπικές
πολιτιστικές ιστορίες ως σημαντικά εργαλεία για τη
μετάδοση χαρακτηριστικών δημιουργικότητας και
δημιουργικής σκέψης στους μαθητές. 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο | 1-3
Ιουνίου 2022
Δημιουργική Σκέψη Μέσω Του Πολιτισμού

Ο πολιτισμός έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει έναν
ξεχωριστό και μοναδικό ρόλο στην υλοποίηση των
ιδανικών της ποιοτικής εκπαίδευσης έμπρακτα: να τονώσει
τη γνωστική ανάπτυξη, να ενθαρρύνει την καινοτόμο
σκέψη και τη δημιουργικότητα, να συνεισφέρει στην
κατανόηση της σημασίας της πολιτισμικής ποικιλομορφίας
και να ενισχύσει τα πρότυπα συμπεριφοράς που διέπουν
την κοινωνική ανοχή και κατανόηση. 

Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
επικεντρώνονται συνήθως στη σημασία της απόκτησης
δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στο εργασιακό περιβάλλον
και παραμελούν την ανάγκη ανάπτυξης της ικανότητας
διαμόρφωσης δημιουργικών, ανθεκτικών και συνειδητών
συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτού του πεδίου εφαρμογής
και δεδομένων των πλεονεκτημάτων της εισαγωγής του
πολιτισμού στα εκπαιδευτικά συστήματα, απαιτείται
μεταρρύθμιση. 

Για το λόγο αυτό, το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με
τίτλο: Δημιουργική Σκέψη Μέσω Του Πολιτισμού , που
διοργανώθηκε από την CulturePolis στην Κέρκυρα
περιελάμβανε θεωρητικές και πρακτικές δραστηριότητες
με σκοπό να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς και σε
μεγαλύτερο βαθμό τους μαθητές να τονώσουν τη
δημιουργική τους σκέψη στην επίλυση προβλημάτων κατά
τη διάρκεια της μαθητικής τους ζωής, γεγονός που θα τους
επιτρέψει να αντιληφθούν αυτή την ικανότητα και στην
ενήλικη ζωή τους.



Η 2η ημέρα φιλοξενήθηκε στο
Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.),
όπου οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που διοργανώνει
το θέατρο για παιδιά και
εφήβους. Πραγματοποιήθηκε
μια εποικοδομητική και γόνιμη
συζήτηση για το ρόλο του
θεάτρου, ως μορφή πολιτισμού,
στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των
μαθητών. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες
είχαν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία να ενημερωθούν για
το σύστημα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, να γνωρίσουν
τοπικούς μαθητές, να
συνομιλήσουν μαζί τους καθώς
και να ανταλλάξουν απόψεις
και ιδέες.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα
του επιμορφωτικού
σεμιναρίου φιλοξενήθηκε στην
Εθνική Πινακοθήκη -
Παράρτημα Κέρκυρας. Εκεί,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
παρουσίαση και εργαστήριο με
θέμα "Αφήγηση Ιστοριών και
Δημιουργική Γραφή στα
Μουσεία" από την επιμελήτρια
της Πινακοθήκης.

Οι χώροι που φιλοξένησαν
το επιμορφωτικό σεμινάριο
δεν επιλέχθηκαν τυχαία -
όλοι τους υπηρετούν μια
διαφορετική μορφή
πολιτισμού (βιβλιοθήκη,
θέατρο και πινακοθήκη)!

Πιστό στην θεματολογία, Δημιουργική Σκέψη Μέσω Του Πολιτισμού, το
επιμορφωτικό σεμινάριο περιελάμβανε συναφή, ελκυστικά και, πάνω
απ' όλα, δημιουργικά εργαστήρια, ομιλίες, παρουσιάσεις και
ξεναγήσεις.

Η 1η ημέρα του επιμορφωτικού σεμιναρίου φιλοξενήθηκε στην
Κεντρική Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας στο Παλαιό
Φρούριο, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα διαδραστικό
εκπαιδευτικό εργαστήριο και μια ενδιαφέρουσα και άκρως συναφή
ομιλία με τίτλο: "Μετατρέποντας την Ανάγνωση Βιβλίων Σε Μια
Δημιουργική Μαθησιακή Διαδικασία". 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Παλαιό Φρούριο από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Στόχος της ξενάγησης αυτής
ήταν να φέρει τους συμμετέχοντες πιο κοντά στην τοπική
πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να τονωθεί η αποτελεσματικότητα της
δημιουργικής διδασκαλίας τους και με τη σειρά της να ενισχυθεί η
δημιουργική σκέψη  των μαθητών τους.

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.


