
Ιανουάριος 2017 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Το πρόγραμμα CRE8IVE προχωρά και η 3η συνάντηση έλαβε χώρα στη Σόφια, Βουλγαρία στις 20-21 
Σεπτεμβρίου 2016. Η συνάντηση είχε ως στόχους: 
 

1. Την συμφωνία επί της περιοδικής αναφοράς (interim report) 
2. Την ανασκόπηση της μέχρι εκείνου του σημείου προόδου και των στόχων που επιτευχθήκαν 
3. Την ανασκόπηση και αποδοχή του προτεινόμενου μαθησιακού περιεχομένου ανά ενότητα 

και τη συμφωνία επί των βασικών δεξιοτήτων αναφοράς 
4. Τη συζήτηση και συμφωνία επί του προγράμματος παραγωγής του μαθησιακού 

περιεχομένου για το επόμενο διάστημα 
5. Τον έλεγχο του πρωτοτύπου της διαδικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επόμενοι στόχοι αφορούν την ολοκλήρωση του τρίτου παραδοτέου που είναι το εκπαιδευτικό υλικό 
της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ως μέρος του προγράμματος αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές 
σε μορφή μαθημάτων: 
 

• Storytelling (Εξιστόρηση) 
• Facilitation & Coping with Conflicts (Διαχείριση Συγκρούσεων) 
• Music (Μουσική) 
• Digital Media & Film Production (Ψηφιακά Μέσα και Παραγωγή Ταινιών) 
• Photography (Φωτογραφία) 
• Induction to Pedagogy (Εισαγωγή στην Παιδαγωγική) 
• Drama (Δράμα – Μυθοπλασία - Θέατρο) 
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Ενημερωτικό Δελτίο 

Ο κάθε έτερος ανέλαβε την ανάπτυξη μίας εκ των ενοτήτων πάνω στις προτεινόμενες θεματικές, τις 
οποίες και θα ελέγξουν μέσω πιλοτικών εκπαιδεύσεων με 10 εκπαιδευτές νέων ο καθένας. Όλες οι 
ενότητες θα είναι μεικτής παράδοσης, διαδικτυακά και πρόσωπο με πρόσωπο, εκτός από την 
«Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και θα είναι μόνο 
διαδικτυακής παράδοσης. Το περιεχόμενο της ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτές θα ληφθεί 
υπόψη στη διαδικασία ολοκλήρωσης των ενοτήτων το επόμενο διάστημα. Τέλος ένας Πίνακας 
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων ανά μαθησιακή ενότητα θα συνταχθεί για να μπορούν οι εκπαιδευτές να 
παρακολουθούν το βαθμό επιτυχίας της εκπαίδευσης και τις απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 
 
Επίσης συζητήθηκε και η επόμενη φάση ανάπτυξης που αφορά την παραγωγή της διαδικτυακής 
εργαλειοθήκης ανά ενότητα. Αυτή αποτελεί το τέταρτο παραδοτέο του προγράμματος και θα παραχθεί 
κατά τη φάση πιλοτικής παράδοσης όπως προαναφέρθηκε με στόχο την ένταξή της στο συνολικό 
εκπαιδευτικό υλικό. Η εργαλειοθήκη θα αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό προς βοήθεια του 
έργου των εκπαιδευτών στο μέλλον. 
 
Το πρόγραμμα υποβλήθηκε σε τυπική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου (Quality Assurance) με όλους τους 
δείκτες να υποδεικνύουν ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Υπήρξε γενική συμφωνία κατά τη 
συνάντηση στη Σόφια για τα επόμενα βήματα μέχρι τη συνάντηση στην Πορτογαλία το Μάρτιου του 
2017, όπου: 
 

1. Θα υποβληθεί το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 
2. Θα υποβληθούν και θα εγκριθούν οι πίνακες βασικών δεξιοτήτων αναφοράς 
3. Θα σχεδιαστούν οι εθνικές δράσεις ανά έτερο διάχυσης του εκπαιδευτικού προγράμματος 

και της διαδικτυακής πλατφόρμας 
4. Θα σχεδιαστεί το τελικό συνέδριο που θα λάβει χώρα στη Ρουμανία το Σεπτέμβριο του 

2017 
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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα CRE8IVE στους ακόλουθους συνδέσμους 
 
Ιστοσελίδα:  www.cre8iveproject.eu  
Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/cre8iveproject/ 
 

Leader: Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare 
Durabila, Romania 

Bulgaria, Bulgarian Development Agency 

Greece, University of Peloponnese 

Italy, Speha Fresia 

Ireland, Meath Partnership 

Cyprus, CARDET 

Portugal, ISQ 

Finland, Innoventum 

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο αυτού του 
ενημερωτικού δελτίου περιέχει απόψεις του φορέα σύνταξης και ως εκ τούτου η Επιτροπή δε φέρει 
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση αυτού 
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