Εταίροι

FAPEL – Λουξεμβούργο (Επικεφαλής)
https://www.fapel.lu/en/

IDEC – Ελλάδα https://idec.gr/

European Parents Association – Βέλγιο
www.europarents.eu

Συνδεθείτε μαζί μας
- Facebook Page,
Creative thinking for parents
https://www.facebook.com/Creative-thinkingfor-parents-113060470613352
- Instagram,
creative.thinking4parents
https://www.instagram.com/creative.thinking4par
ents/
- Twitter,
Creative Thinking for Parents
https://twitter.com/ParentsCreative
- Linkedin,
Creative thinking for parents
https://www.linkedin.com/in/creative-thinkingfor-parents-5a94981bb/
Επικοινωνήστε μαζί μας:
creative.thinking4parents@gmail.com

NUI Galway – Ιρλανδία http://www.nuigalway.ie/

KISMC – Βουλγαρία https://www.innovation-mc.com/

HESO – Κύπρος http://hearthands-solutions.eu/

MaPa – Πολωνία https://www.mapapasji.pl/

Δημιουργική σκέψη για γονείς

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ποιος μπορεί να
επωφεληθεί
Η ομάδες στόχος του έργου είναι γονείς παιδιών
σχολικής ηλικίας, καθώς και εκπαιδευτές σε
σχολές γονέων ή οργανισμούς υποστήριξης
γονέων. Τελικοί επωφελούμενοι είναι τα ίδια τα
παιδιά.

Αποτελέσματα
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:
• Ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο
«Δημιουργική σκέψη για γονείς», που
απευθύνεται ειδικά σε γονείς παιδιών σχολικής
ηλικίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χωριστεί
σε εργαστήρια, με σύντομη διάρκεια.

Δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα να
βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και να
βρίσκουμε
νέους
τρόπους
επίλυσης
προβλημάτων. Μας επιτρέπει επίσης να
παραμένουμε ευέλικτοι και να μας παρέχει την
ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις
που
αποτελούν
μέρος
του
ταχέως
μεταβαλλόμενου κόσμου μας.
Η δημιουργική σκέψη έχει αποδειχθεί πολύτιμο
πλεονέκτημα, ειδικά για τους γονείς, οι οποίοι
πρέπει να μείνουν στο σπίτι με τα παιδιά τους ως
συνέπεια του Covid-19. Οι γονείς πρέπει να είναι
ευέλικτοι και ταυτόχρονα να δίνουν θάρρος στα
παιδιά τους, βρίσκοντας διαφορετικούς τρόπους
απασχόλησης μέσα στο σπίτι.
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο «Δημιουργική σκέψη
για γονείς» στοχεύει στην ανάπτυξη της
δημιουργικής σκέψης των γονέων παιδιών
σχολικής ηλικίας.

Στόχοι
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η
ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των γονέων.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
•

•
•
•

Να
αναπτύξει
ένα
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και μια διαδικτυακή
πλατφόρμα για τους γονείς με επίκετρο
την αάπτυξη της δημιουργικής τους
σκέψης
Να αναπτύξει έναν οδηγό γονέων για τη
δημιουργική σκέψη
Να διοργανώσει εργαστήρια για γονείς
Να δημιουργήσει μια διαδικτυακή
κοινότητα πρακτικής για την προώθηση
της δημιουργικής σκέψης.

• Μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα είναι
προσβάσιμη διαδικτυακά και τα περιεχόμενά της
θα
ακολουθούν
τη
μεθοδολογία
της
μικρομάθησης, στέλνοντας στους γονείς
μαθησιακούς πόρους σχετικά με το θέμα της
δημιουργικής σκέψης μαζί με πρακτικές ασκήσεις
που μπορούν να κάνουν μαζί με τα παιδιά τους.
• Ένας οδηγός γονέων για τη δημιουργική σκέψη,
ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα
ίδια θέματα που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και θα παρέχεται ως εγχειρίδιο
εκπαιδευόμενων για τα εργαστήρια.

