
Trzecie Międzynarodowe Spotkanie
Projektowe | 31 Maja 2022

PRZEGLĄD:

4 Newsletter  

TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
PROJEKTOWE  I KRÓTKIE SZKOLENIE KADRY 
 

CORFU, GRECJA| 31/5 & 1-3/6/2022

Co ważnego w  SPACES, Projekcie Erasmus+ 
2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

Celem Międzynarodowego Spotkania

Projektowego było dokonanie oceny

okresowej i sprawdzenie postępu prac, a

także zaplanowanie upowszechniania w

ostatniej fazie realizacji projektu.

31 maja 2022 r. na malowniczej wyspie
Korfu w Grecji odbyło się trzecie
międzynarodowe spotkanie w ramach
projektu SPACES, Erasmus+,
zorganizowane przez organizację non-
profit CulturePolis. 
Celem tego spotkania było omówienie
postępów w realizacji projektu,
kolejnych kroków oraz, w szczególności,
określenie etapu ostatniej fazy projektu. 
Podczas spotkania szczegółowo
omówiono wszystkie działania
projektowe, a także postępy w realizacji
każdego z bieżących zadań. Szczególny
nacisk położono na zbliżające się
planowanie trzeciego produktu
intelektualnego (IO3), które właśnie się
rozpoczęło. W odniesieniu do tego IO z
powodzeniem przeprowadzono
interaktywne warsztaty w formie burzy
mózgów, które poprowadził
koordynator projektu, SPATIA.



Cel
krótkoterminowego
szkolenia kadry

Trzydniowe szkolenie skierowane było do

nauczycieli szkół średnich, którzy wykorzystywali

kulturę oraz lokalne historie i przykłady

kulturowe jako ważne narzędzie przekazywania

uczniom cech kreatywności i twórczego myślenia. 

Krótkoterminowe szkolenie kadry |
1-3 Czerwiec 2022
Twórcze myślenie poprzez kulturę

Kultura może potencjalnie odegrać szczególną i

niepowtarzalną rolę we wprowadzaniu w życie ideałów

wysokiej jakości edukacji, stymulując rozwój poznawczy,

zachęcając do innowacyjnego myślenia i kreatywności,

budując zrozumienie dla znaczenia różnorodności

kulturowej oraz wzmacniając wzorce zachowań leżące u

podstaw tolerancji i zrozumienia społecznego. 

Ogólnie rzecz biorąc, działania edukacyjne koncentrują się
na zdobywaniu umiejętności przydatnych w pracy

zawodowej, a pomijają potrzebę rozwijania zdolności do

kształtowania twórczych, odpornych i świadomych

zachowań. W tym kontekście, biorąc pod uwagę korzyści

płynące z wprowadzenia kultury do systemów

edukacyjnych, konieczna jest reforma. 

Z tego powodu zorganizowano 3-dniowe szkolenie pt:

Creative Thinking Through Culture, które zostało
zorganizowane przez CulturePolis na Korfu w Grecji, i

obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na

celu zmotywowanie nauczycieli, a w szczególności

uczniów, do stymulowania ich twórczego myślenia w

rozwiązywaniu problemów w trakcie nauki w szkole; fakt

ten umożliwi im wykorzystanie tej umiejętności również w

dorosłym życiu.



The 2nd day was hosted at the

Municipal and Regional
Theatre of Corfu
(DI.PE.THE.), where the

participants had the

opportunity to be informed

about the educational

theatrical programs the

theatre organizes for children

and teenagers. A constructive

and fruitful discussion on the

role of theatre, as a form of

culture, in the development of

students' creativity took

place. 

Ιn addition, the participants

had a first class opportunity to

learn about the Greek

secondary educational

system, meet local students,

talk with them as well as

exchange views and ideas.

The third and last day of the

training event was hosted at

the National Gallery - Corfu
Annex. There, an illustrating

presentation and workshop

on "Storytelling and Creative
Writing in Museums" was

successfully given by the

Gallery's Curator.

Miejsca, w których
odbywało się szkolenie, nie
zostały wybrane
przypadkowo; wszystkie
służą innej formie kultury
(biblioteka, teatr, galeria)!

Szkolenie, poświęcone tematowi "Kreatywne myślenie poprzez
kulturę", składało się z istotnych, angażujących, a przede

wszystkim kreatywnych warsztatów, rozmów, prezentacji i

wycieczek z przewodnikiem.

Pierwszy dzień szkolenia odbył się w Centralnej Publicznej
Bibliotece Historycznej na Korfu w Starej Twierdzy, gdzie

przeprowadzono interaktywne warsztaty edukacyjne oraz

wystąpienie ilustracyjne pod tytułem: "Making Reading Books' a
Creative Learning Process".

Wydarzenie zakończyła wycieczka z przewodnikiem po Starej

Twierdzy, zorganizowana przez Eforat Starożytności Korfu. Celem

tej wycieczki było przybliżenie uczestnikom lokalnego dziedzictwa

kulturowego, aby pobudzić ich kreatywność w nauczaniu, a tym

samym stymulować twórcze myślenie i uczenie się uczniów.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.


