O que vamos produzir?

I nteressado/a?

• Investigação e recolha de exemplos de
BOAS PRÁTICAS europeias bem sucedidas
sobre criatividade e partilha em áreas
urbanas

Para mais informação, por favor visite o
website: www.creatuse.eu
fb: www.facebook.com/CREATUSEPROJECT

• Desenvolvimento, teste e implementação
de PRÁTICAS / METODOLOGIAS
INOVADORAS: Metodologia de Resolução
Criativa de Problemas, Programação
Neuro-Linguística, Open Space Technology,
método de World Café, outros recursos e
ferramentas para promover, ativar e
impulsionar uma cidade de partilha etc.
• GUIAS INTERATIVOS integrados com
vídeos, a fim de promover a cidadania
ativa, a criatividade e explorar os
resultados para as áreas urbanas e locais
• WEB: Website, Blog e Redes Sociais com
uma BASE DE DADOS DE MATERIAIS
TRADUZIDOS em Inglês, Italiano,
Português, Polaco, Turco e Espanhol

E rasmus+
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ou contacte :

AIDLEARN
RUA FREDERICO GEORGE, 31B
1600-012 LISBOA - PORTUGAL
tel. +351 217591217
web: www.aidlearn.pt

CREATive Urban Sharing in Europe

• Base de dados de RECURSOS
EDUCACIONAIS ABERTOS disponíveis
através de licença aberta
• Um perfil de "ESPECIALISTA EM
CRIATIVIDADE E POLÍTICAS DE PARTILHA"
com base no sistema ECVET e reconhecidas
e validadas por um memorando de
entendimento específico
• Uma série de EVENTOS MULTIPLICADORES
para explorar e difundir os Resultados
Intelectuais do Projeto

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão
Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões
do autor, e a Comissão / Agência Nacional não pode
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser
feita das informações nela contidas.

www.creatuse.eu

Q uais são os nossos objetivos?

Q uem são os grupos-alvo?

Q uem está envolvido?

O CREATUSE tem como objetivos:
• Pesquisa e análise, em profundidade, em
toda a Europa, sobre exemplos de BOAS
PRÁTICAS bem-sucedidas sobre
criatividade e partilha em áreas urbanas;

• Aprendentes adultos

Lista das organizações parceiras

• Desenvolvimento, teste e implementação
de PRÁTICAS / METODOLOGIAS
INOVADORAS na EDUCAÇÃO DE ADULTOS,
como a Metodologia de Resolução Criativa
de Problemas, Programação
Neuro-Linguística, Open Space
Technology, método de World Café, outros
recursos e ferramentas para promover,
ativar e impulsionar uma cidade de
partilha
• Transferência de conhecimento e uma
base de dados enriquecida de materiais
nas línguas nacionais de todos os
parceiros, disponíveis como OPEN
EDUCATIONAL RESOURCE (OER) através de
uma plataforma web integrada (site, blog,
redes sociais)
• Criação de um perfil profissional de
"ESPECIALISTA EM CRIATIVIDADE E
POLÍTICAS DE PARTILHA", baseado no
sistema ECVET e depois reconhecido e
validado por um Memorando de
Entendimento específico
• Incentivo ao empreendedorismo social
O PROJETO é sobre aprender a ser criativo
em atividades de Partilha em áreas
urbanas graças à melhoria do nível de
competências e habilidades fundamentais
dos cidadãos.

• Instituições públicas para fomentar a
participação ativa
• Associações de residentes em áreas
urbanas
• Qualquer pessoa interessada em estilos de
vida mais sustentáveis
• Candidatos a empresários de start-up nos
setores sociais e sustentáveis
• Jovens e estudantes para desenvolver as
suas competências graças a metodologias
inovadoras

Youth Europe Service (Italy)
Project Coordinator
www.yespotenza.wordpress.com
Aidlearn, Consultoria em Recursos
Humanos Lda. (Portugal)
www.aidlearn.com
Euro-Idea Fundacja
Społeczno-Kulturalna (Poland)
www.euroidea.wordpress.com
Kirşehir Valiliği (Turkey)
www.kirsehir.gov.tr

• Rede de especialistas no setor, a fim de
desenvolver novas ideias para projetos,
formação à medida e contatos para
possíveis colaborações internacionais

Agencia para el Empleo de Madrid
(Spain)
www.madrid.es

• Qualquer outra parte interessada em
utilizar os resultados do projeto
disponibilizados no Open Educational
Resources

Universita degli Studi di Bari Aldo
Moro (Italy)
www.uniba.it

• As organizações participantes e os seus
stakeholders

Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania (Italy)
www.campania.istruzione.it
Inova Consultancy ltd.
Sheffield (United Kingdom)
www.inovaconsult.com

