Ç ıktımız ne olacak?

İ lgileniyor musunuz?

• Yaratıcılık ve şehir ekonomisine katılım
konulu Avrupa Birliği “İYİ ÖRNEK”lerinin
paylaşımı.

Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi
ziyaret ediniz.
Web sitemiz: www.creatuse.eu
Facebook sayfamız:
www.facebook.com/CREATUSEPROJECT

• YENİLİKÇİ UYGULAMALAR/METODLAR
geliştirilmesi test edilmesi ve uygulanması:
Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri,
Nöro-Linguistik programlama, Açık alan
metodu, Dünya kafe metodu, diğer
yaygınlaştırma araçları ve paylaşımın
yüceltildiği aktif şehirler.
• Aktif vatandaşlığın, yaratıcılığın ve
sonuçların kırsalda ve kente
yaygınlaştırılması için “ETKİLEŞİMLİ
REHBER” lerin oluşturulması.
• WEB: İngilizce, İtalyanca, Portekizce,
Polonyaca, Türkçe ve İspanyolca dillerinde
Websitesi, Blog ve Sosyal ağlar ile
materyallerin veri bankalarının
oluşturulması.
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Veya iletişime geçiniz
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CREATive Urban Sharing in Europe

• Açık lisanlar ile HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK
EĞİTİSEL MATERYALLER veri bankalarının
oluşturulması.
• “YARATICILIK VE PAYLAŞIM POLİTİKALARI
ALANINDA UZMAN” profilinin ECVET
çerçevesinde oluşturularak tanınırlığının
sağlanması ve ortak bir anlayışın
oluşturulması.
• Bir dizi “ÇOĞALTICI FAALİYET” yürütülerek
proje sonuçlarının ve çıktılarının
yaygınlaştırılması.

Bu proje AB komisyonundan alınan bütçe ile finanse
edilmekte olup, içerikteki fikirler yazarlarına aittir ve
Komisyon veya Ulusal Ajans içerikten dolayı sorumlu
tutulamaz. İçeriğin tüm kullanım hakkı yazarlarına
aittir.

www.creatuse.eu

A maçlarımız Neler?
CREATUSE projesinin amaçları:
• Yaratıcılık ve Şehir Ekonomisine ait “İYİ
ÖRNEK”lerin AB çapında yaygınlaştırılması
amacı ile etkin bir şekilde incelenmesi;

H edef kitlemiz kimlerden
oluşmaktadır?
• Yetişkin öğreniciler.
• Aktif katılımı geliştiren kamu kurumları.

• YENİLİKÇİ UYGULAMALAR/METODLAR
geliştirilmesi test edilmesi ve
uygulanması: Yaratıcı Problem Çözme
Teknikleri, Nöro linguistik programlama,
Açık alan metodu, Dünya kafe metodu,
diğer yaygınlaştırma araçları ve paylaşımın
yüceltildiği aktif şehirler.

• Şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları.

• Aktif vatandaşlığın, yaratıcılığın ve
sonuçların kırsalda ve kente
yaygınlaştırılması için “ETKİLEŞİMLİ
REHBER”lerin oluşturulması.

• Yenilikçi metotlar ile yeteneklerini
geliştirmek isteyen gençler.

• “YARATICILIK VE PAYLAŞIM POLİTİKALARI
ALANINDA UZMAN” profilinin ECVET
çerçevesinde oluşturularak tanınırlığının
sağlanması ve ortak bir anlayışın
oluşturulması.
• Sosyal girişimciliğin yaygınlaştırılması
Projemiz vatandaşlık bilincinin ve kazanılan
yeterliliklerin şehir ekonomisi kavramının
yerleştirilip yaygınlaştırılması ve yenilikçi
yaklaşımların üretilmesinin öğrenilmesini
sağlamak amacı ile yürütülmektedir.

• Daha sürdürülebilir hayat tarazları ile
ilgilenen herkes.
• Sosyal ve sürdürülebilirlik sektörlerine
yeni adım atan girişimciler.

B izler kimiz?
Proje ortaklarımız
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

• Yeni fikirlerin geliştirilmesi ve muhtemel
uluslararası işbirliği imkânlarının
oluşturulması için bir araya getirilen
uzmanların ağı.

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

• Erişime açık eğitsel kaynakların ve proje
çıktılarını kullanmak isteyen potansiyel
taraflar.

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

• Katılımcı kurumlar ve paydaşlar.

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

