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Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι βασικός παράγοντας για τη επίτευξη των μαθησιακών στόχων και το 
πρόγραμμα CRE8IVE αναγνωρίζει το ρόλο κλειδί των εκπαιδευτών νέων και των επαγγελματιών 
εκπαιδευτών ενηλίκων. Το πρόγραμμα στόχο έχει να εξασφαλίσει τη συνεχή εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών νέων, απαντώντας στην πρόκληση της ανάγκης συνεχούς κατάρτισης αυτών και των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, γύρω από νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους. Το πρόγραμμα CRE8IVE 
και το μαθησιακό υλικό που παράγεται θα βοηθήσουν στην ποιοτικότερη εκπαίδευση και επανένταξη 
των νέων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες. 
 

Στόχος: 
 
Ο στόχος του προγράμματος CRE8IVE είναι να υποστηρίξει την εισαγωγή καινοτομίας στην εκπαίδευση 
νέων που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου περιθωριοποίησης, υποστηρίζοντας τη συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη των εκπαιδευτών νέων και γενικά των εκπαιδευτικών που ενασχολούνται σε αυτό το 
αντικείμενο. 
 

Δράσεις: 
 

1. Μελέτη των καλών πρακτικών στο πεδίο των δημιουργικών μέσων 
2. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμου 

διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού 
3. Ανάπτυξη του μαθησιακού υλικού εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την υποστήριξη 

επαγγελματιών στην ενασχόλησή τους με περιθωριοποιημένους νέους 
4. Ανάπτυξη διαδικτυακής εργαλειοθήκης για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και την 

απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων 
5. Προετοιμασία κειμένου πολιτικής, που θα συμπεριλαμβάνει αναφορά σε εν ισχύει 

πολιτικές και προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξής τους 
 

Νέα: 
 

• Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015, με την πρώτη συνάντηση των μελών του 
στη Ρώμη το Νοέμβριο του ιδίου έτους όπου παρατέθηκαν τα πρώτα στοιχεία καλών 
πρακτικών στη χρήση δημιουργικών μέσω στην εκπαίδευση νέων 
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• Τα αποτελέσματα της έρευνας ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στη 2η συνάντηση στη 
Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 2015. Βάση αυτών στοιχειοθετήθηκε το επόμενο βήμα του 
προγράμματος που αφορούσε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διαδικτυακής 
εργαλειοθήκης 

• Από το Μάρτιο οι συνεργάτες/φορείς του προγράμματος ξεκίνησαν τη διαδικασία 
παραγωγής των ανατεθέντων εκπαιδευτικών ενοτήτων υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, το οποίο ανέλαβα εκτός αυτής και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 
«Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική» 

• Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο του 2016 όπου 
και θα γίνει ανασκόπηση της διαδικασίας και της προόδου ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
υλικού 
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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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