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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

CENTAUR | Υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των 
επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών στους τομείς του πολιτισμού και 

της δημιουργικότητας 
 

 
Το εξαιρετικά καινοτόμο έργο ‘CENTAUR - Υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των 
επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών στους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας’, διάρκειας 24 μηνών, υλοποιείται με τη χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το έργο υλοποιείται με τη σύμπραξη πέντε φορέων (BLICKPUNKT IDENTITÄT, DUALE 

HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, WISEFOUR LTD, LISTAHASKOLI ISLANDS, 

AKADIMAIKO DIADIKTYO), οι οποίοι καλύπτουν όλους τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης 

που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του έργου, και 

προέρχονται από πέντε διαφορετικές χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Κύπρος, Ισλανδία, και 

Ελλάδα). 

 
Το CENTAUR είναι απόλυτα 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, 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. 

 

Στόχος του CENTAUR είναι η συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνών και των εκπαιδευτικών 
ενηλίκων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι καλλιτέχνες συγκεκριμένα, λόγω της εκπαίδευσης που 
έχουν λάβει καθώς και της πορείας που έχουν ακολουθήσει στη ζωή τους, κατέχουν πολλές 
μεθόδους που μπορεί να φανούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για πολλούς 
συμμετέχοντες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Το κύριο παραδοτέο του έργου μετά την ολοκλήρωσή του θα είναι μια ανοιχτή, ελεύθερα 
προσβάσιμη, και σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργικότητας. 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
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Όσοι απασχολούνται στο δημιουργικό τομέα, υποαπασχολούμενοι κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, και εκπαιδευτικοί που εργάζονται με ενήλικες σε καθημερινή βάση, θα αποτελούν 
την πρωτεύουσα ομάδα – στόχο, ενώ οι ίδιοι οι ενήλικοι μαθητές, τη δευτερεύουσα. 
 

Τα παραδοτέα αποτελέσματα του CENTAUR είναι τα ακόλουθα: 

 
1. Καθορισμός των αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών της πλατφόρμας και 
δημιουργία των σχετικών ασκήσεων  
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στο καθορισμό ενός πλαισίου που θα αφορά τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις 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. 
 
2. Δημιουργία διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας διαδικτυακής 
πλατφόρμας θα χρησιμοποιηθεί ως εικονικό περιβάλλον μάθησης, διδασκαλίας και 
δικτύωσης όπου οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα, θα συμμετέχουν 
σε μαθησιακές δραστηριότητες και θα επικοινωνούν με άλλους χρήστες. 
 

3. Οδηγίες (Εγχειρίδιο) για επαγγελματίες στην εκπαίδευση ενηλίκων 
Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα προσφέρει στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στους 
επαγγελματίες στο τομέα των δημιουργικών τεχνών ξεχωριστά κεφάλαια αναφορικά με την 
αξιολόγηση της δημιουργικότητας, την εκπαίδευση, τη διαδικτυακή συνεργασία, τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς επίσης και τις δυνατότητες της πλατφόρμας. 
 
4. Εργαλείο αυτοαξιολόγησης  
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός διαδικτυακού 
ερωτηματολογίου, το οποίο θα βοηθά στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δημιουργικών 
δυνατοτήτων, ενδιαφερόντων και προκλήσεων των χρηστών. Με αυτό το τρόπο, θα 
διευκολυνθεί η χρήση της πλατφόρμας, προτείνοντας τις κατάλληλες ασκήσεις, εργαλεία και 
δημιουργικούς τομείς για κάθε χρήστη, από μία δεξαμενή (συλλογή) πρακτικών και 
ασκήσεων.  
  
5. Συλλογή πρακτικών και ασκήσεων 
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στη δημιουργία ενός συνόλου πρακτικών και εύκολων 
ασκήσεων, οι οποίες μπορούν να αναδείξουν τα οφέλη της δημιουργικότητας, καθώς επίσης 
και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τη βοήθεια ειδικών στο 
συγκεκριμένο τομέα. 
 
6. Ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στις ασκήσεις 
Το παραδοτέο αποτέλεσμα αφορά στη δημιουργία ενός συνόλου σύγχρονων ψηφιακών 
εργαλείων όπως το Anime ή/και τα Avatars, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση 
ορισμένων ασκήσεων. 
Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με την 
οπτικοακουστική γλώσσα, με στόχο την αύξηση του επιπέδου συμμετοχής. 
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 ENDS 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CENTAUR, παρακαλώ επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του έργου: www.centaur-project.eu 

 

Ακολουθήστε μας στα Social Media: 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centaur-%E2%80%A2 

 

Twitter https://twitter.com/CENTAUR_Erasmus 

  

Instagram https://www.instagram.com/c_e_n_t_a_u_r_/ 

  

Facebook https://www.facebook.com/CENTAURerasmus 
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