"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."
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ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ;
Αγαπάτε τον πολιτισμό; Σας αρέσει να πηγαίνετε
στο θέατρο, σε μια συναυλία ή μια έκθεση;
Επίσης, είστε πεπεισμένοι ότι η μάθηση δεν
σταματά ποτέ;
Λέτε ναι στη δια βίου μάθηση;
Αναρωτιέστε τι σχέση έχουν αυτά τα δύο θέματα
μεταξύ τους;
Λοιπόν, το έργο CENTAUR στοχεύει να φέρει
κοντά καλλιτέχνες και εκπαιδευτές στην
εκπαίδευση ενηλίκων.
Μια κατάσταση win-win, μία ενίσχυση της
εκπαίδευσης ενηλίκων, την οποία θέλουμε να
υποστηρίξουμε με τη χρήση ελκυστικών
ψηφιακών εργαλείων!

CENTAUR

Υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών
και των εκπαιδευτικών στους τομείς του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας για την κοινωνική αλλαγή
Το CENTAUR είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο έργο 24 μηνών, που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ενεργά άτομα που σχετίζονται με
τον Τομέα των Δημιουργικών Τεχνών και τον Τομέα της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Το έργο είναι απόλυτα σύμφωνο και ευθυγραμμισμένο με την
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «μια Ευρώπη κατάλληλη
για την ψηφιακή εποχή: ενδυνάμωση των ανθρώπων με μια νέα γενιά
τεχνολογιών», το πρόγραμμα εργασιών της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας
για τον Πολιτισμό και το πρόγραμμα εργασιών για «ένα οικοσύστημα που
παρέχει υποστήριξη σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες στους τομείς του
Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας», καθώς επίσης και με τους
στόχους πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Creative Europe.

Παραδοτέα του CENTAUR

IO1

IO1: Καθορισμός των αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών της
πλατφόρμας και δημιουργία των σχετικών ασκήσεων.
Το παραδοτέο αποτέλεσμα (IO1) αφορά στην έρευνα που θα υλοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός Πλαισίου για τον
καθοσρισμό των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών της πλατφόρμας (επαγγελματίες ενεργοί στο
τομέα των δημιουργικών τεχνών, εκπαιδευτές ενηλίκων, και εκπαιδευόμενοι), καθώς επίσης και τις ασκήσεις
που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα.

IO2: Διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και
δικτύωσης.
Το παραδοτέο αποτέλεσμα (IO2) αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα
χρησιμοποιηθεί ως εικονικό περιβάλλον μάθησης, διδασκαλίας και δικτύωσης όπου οι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα, θα συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες, θα δικτυώνονται και θα
επικοινωνούν με άλλους χρήστες.

IO3

IO3: Οδηγίες (Εγχειρίδιο) για επαγγελματίες στην εκπαίδευση
ενηλίκων.
Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα προσφέρει σε επαγγελματίες στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε επαγγελματίες
στον τομέα των δημιουργικών τεχνών ξεχωριστά κεφάλαια σχετικά με την αξιολόγηση της δημιουργικότητας,
την εκπαίδευση, τη διαδικτυακή συνεργασία, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις δυνατότητες της πλατφόρμας.

IO4: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης.
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το
οποίο θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δημιουργικών δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων,
των προκλήσεων και της πρότερης εμπειρίας των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, θα διευκολυνθεί η χρήση της
πλατφόρμας από τις ομάδες-στόχους, προτείνοντας τις κατάλληλες ασκήσεις, εργαλεία και δημιουργικούς
τομείς για κάθε χρήστη από μία δεξαμενή (συλλογή) πρακτικών και ασκήσεων.

IO5

IO2
IO4

IO5: Συλλογή πρακτικών και ασκήσεων.
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στην ανάπτυξη ενός συνόλου (βάσης δεδομένων) πρακτικών, πολιτισμικά
ευαίσθητων και εύκολων στην εφαρμογή πρακτικών και ασκήσεων, που μπορούν να αναδείξουν τα οφέλη της
δημιουργικότητας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τη βοήθεια ειδικών σε αυτόν
τον τομέα.

IO6: Ενσωμάτωση ευέλικτων εργαλείων για ασκήσεις.
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στη δημιουργία ενός συνόλου σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που θα
βασίζονται σε σύγχρονα γραφικά περιβάλλοντα χρήστη όπως το Anime και/ή τα Avatars τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων. Απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους
χρησιμοποιώντας την οπτικοακουστική γλώσσα με την οποία είναι εξοικειωμένοι με στόχο την αύξηση του
επιπέδου συμμετοχής.

IO6

ΣΤΟΧΟΙ
Υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των επιχειρηματιών
(οργανισμών και ατόμων), που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
δημιουργικών τεχνών, την ανάπτυξη διαδικτυακής συνεργασίας και
βιώσιμων δικτύων για την ανταλλαγή γνώσεων με εκπαιδευτές και
ενήλικες εκπαιδευόμενους.
Υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ώστε να
χρησιμοποιούν διαδικτυακή συνεργασία και εργαλεία για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της διδασκαλίας και των
δημιουργικών δραστηριοτήτων, ιδίως στην πολιτιστική παράδοση της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων της μουσικής και των παραστατικών τεχνών.
Αύξηση του ενδιαφέροντος και προσφορά δεξιοτήτων σε ενήλικες, ώστε να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους με εποικοδομητικούς τρόπους,
υποστηρίζοντας την ένταξη, ιδιαίτερα των μεταναστών και άλλων
περιθωριοποιημένων ομάδων.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΕΤΑΙΡΟΙ
DUALE HOCHSCHULE BADEN-WURTTEMBERG - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BLICKPUNKT IDENTITAT - ΑΥΣΤΡΙΑ

WISEFOUR - ΚΥΠΡΟΣ

LISTAHASKOLI ISLANDS - ΙΣΛΑΝΔΙΑ

AKADIMAIKO DIADIKTYO - ΕΛΛΑΔΑ
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