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ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  NOVA?
Το NOVA είναι ένα έργο
διάρκειας 24 μηνών που
χρηματοδοτείται από το

πρόγραμμα ERASMUS+ KA2. Η
περίοδος υλοποίησης του έργου

είναι 1.5.2021-30.4.2023.

ΟΜΑΔΕΣ  ΣΤΟΧΟΣ  &

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
*Εκπαιδευτές ενηλίκων που θα
μπορούσαν να διευθύνουν το

ανατρεπόμενο στούντιο "Successful
Innovator"

*Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πρόθυμοι
να αναπτύξουν την αίσθηση της

καινοτομίας τους

ΠΟΙΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ;

Η κοινοπραξία του έργου
αποτελείται από 6

οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές
χώρες: Λιθουανία (SIF & BKC),
Κύπρο (CSI), Βουλγαρία (K&C),
Ρουμανία (CPIP) και Ιταλία

(CESIE).

Ο κύριος στόχος του έργου NOVA είναι να υποστηρίξει τον
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα στην Ευρώπη που επλήγη
περισσότερο μετά την πανδημία COVID-19. Σύμφωνα με τη
Eurostat, η κρίση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει περίπου 7,3
εκατομμύρια πολιτιστικές και δημιουργικές θέσεις εργασίας σε
ολόκληρη την ΕΕ. Η κρίση δοκιμάζει την ικανότητα των πολιτών της
ΕΕ να σκέφτονται και να ενεργούν με μη συμβατικούς και
καινοτόμους τρόπους για να ανταποκριθούν σε αυτές τις
πρωτοφανείς συνθήκες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

NOVA
FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR”
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να δημιουργήσει και να παρέχει πρόσβαση σε μονοπάτια αναβάθμισης δεξιοτήτων με τη μορφή του
ανατρεπόμενου στούντιο «Successful Innovator» που έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων
και ικανοτήτων των μαθητευόμενων που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο CCS.
να εξοπλίσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους με ένα σύνολο καινοτόμων λύσεων στο CCS κατά τη διάρκεια
του COVID-19 για να αποκαλύψει ευκαιρίες που μπορούν να αναζητηθούν σε ένα κρίσιμο πλαίσιο και να
συμβάλουν στην ανθεκτικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων·
ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου των ενηλίκων εκπαιδευομένων ώστε
να γίνουν επιτυχημένοι καινοτόμοι στο CCS.
να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην αποτελεσματική λειτουργία του ανατρεπόμενου στούντιο
«Successful Innovator».

Οι στόχοι του έργου NOVA είναι:



ΣΕΡΦΑΡΕΤΕ στον ι στότοπο του έργου κα ι
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ ΙΤΕ ανάμεσα στ ις  40 καλές πρακτ ικ ές κα ι

λ ύσε ι ς  κα ινοτομ ι ́ας στους τομε ι ́ς  της Μουσ ικ ής ,  των
Παραστατ ικών Τεχνών ,  των Ε ικαστ ικών Τεχνών ,  των
Οπτ ικοακουστ ικών Τεχνών ,  των Πα ιχν ιδ ι ών κα ι  των
Πολυμέσων ,  του Σχεδ ιασμού κα ι  της Μόδας ,  των

Καλλ ιτεχν ικών Τεχνών .  

INNOVATORERASMUSPlus  

https://nova.lpf.lt/

ΤΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ;
Βεβαιωθείτε ότι θα δοκιμάσετε το καινοτόμο και ελκυστικό μονοπάτι μάθησης
Flipped studio "Successful innovator" αφιερωμένο στην ενίσχυση των
βασικών σας ικανοτήτων που απαιτούνται για να σκέφτεστε και να ενεργείτε
καινοτόμα σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς της οικονομίας:
κατανόηση των κύριων στοιχείων των καινοτομιών στο CCS πολιτιστική
ευαισθητοποίηση και έκφραση, ψηφιακές δεξιότητες, επιχειρηματικότητα,
υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών σας στο CCS.
Το Flipped studio "Successful innovator":
➢ θα σας εξοπλίσει με ένα σύνολο καινοτόμων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων
λύσεων στο CCS για να αποκαλύψετε ευκαιρίες που μπορείτε να αναζητήσετε,
συμβάλλοντας έτσι στη μελλοντική επιτυχημένη συμμετοχή σας στο CCS;
➢ θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε και αξιολογήσετε τις δεξιότητες και τις
ικανότητές σας που απαιτούνται για να γίνετε επιτυχημένη/ος &  καινοτόμα/
ος στο CCS. 

ΤΙ  ΕΧΕΙ  ΓΙΝΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΤΩΡΑ ;

Σύνολο καινοτόμων λύσεων στο CCS κατά τη διάρκεια του COVID-19

Το έργο NOVA ενισχύει τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων για
την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε πολιτιστικούς και
δημιουργικούς τομείς. Η NOVA στοχεύει να εξοπλίσει τους
μαθητευόμενους με ένα σύνολο καινοτόμων λύσεων στον πολιτιστικό και
δημιουργικό τομέα για να αποκαλύψει ευκαιρίες που μπορούν να
αναζητηθούν σε ένα κρίσιμο πλαίσιο και να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα
του κλάδου. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, τα πρώτα βήματα
του έργου συνδέθηκαν με την ανάπτυξη ενός συνόλου λύσεων καινοτομίας
στο CCS κατά τη διάρκεια του COVID-19. Οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά
στη δημιουργία μιας συλλογής 20 καλών πρακτικών που βασίζονται στην
αφήγηση και έναν ηλεκτρονικό κατάλογο με 20 από τις καλύτερες λύσεις
καινοτομίας στην Ευρώπη, οι οποίες παρουσιάζονται ως ενότητες μικρο-
μάθησης.

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

"Ακόμα και όταν η ζωή είναι
σκληρή και αντιμετωπίζετε

δυσκολίες, περιβάλετε τον εαυτό
σας με την αγάπη και την
υποστήριξη ατόμων που

σκέφτονται σαν εσάς, που θα
είναι πάντα εκεί για εσάς. Ψάξτε
και βρείτε νόημα σε ό,τι κάνετε." 

Tsvete Yaneva, Βουλγαρία

«Η συμβουλή που πιστεύω ότι μπορώ να δώσω σε
όσους σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια πορεία στον

δημιουργικό & πολιτιστικό τομέα είναι να μελετούν και
να πιστεύουν ακράδαντα στους στόχους τους, παρά το τί
γίνεται γύρω τους. Οι ήττες είναι αναπόφευκτες, σε κάθε
επίπεδο επαγγελματισμού, αλλά είναι στο χέρι μας να

δώσουμε νόημα στις ήττες ως μάθημα για να
μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο και όχι ως δικαιολογία
για να τα παρατήσουμε. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο

εάν κάποιος αποκτήσει πλήρη επίγνωση της κλήσης του,
που θεωρείται ως ένα ουσιαστικό μονοπάτι που οδηγεί
στην πραγματοποίηση της ζωής του. Και εδώ το ίδιο το

επάγγελμα, ως απλή πηγή απόκτησης χρημάτων,
παραδόξως, έχει μόνο έναν οριακό ρόλο».

Luca Delfino, Ιταλία

"Ξεκινήστε. Ξεκινήστε να
δουλεύετε. Μείνετε σε αυτό.
Και θα τα καταφέρετε. Με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Και αν δεν τα καταφέρετε,

κάντε κάτι άλλο."
George Κύρου, Κύπρος

"Η ικανότητα να είσαι εντάξει με την
έλλειψη δεξιοτήτων ενώ προχωράς

ενεργά μέχρι να γίνεις καλύτερος είναι
ένα από τα πιο πολύτιμα μαθήματα που
μπορείς να μάθεις αν θέλεις να εργαστείς
στο CCS. Μην είσαι τόσο σκληρός με τον
εαυτό σου, απόλαυσε τη διαδικασία και
πάντα συνέχισε να μαθαίνεις. Ζωγράφισε
την τέχνη που θέλεις να δεις, παίξε τη

μουσική που θέλεις να ακούσεις, γράψε
τα βιβλία που θέλεις να διαβάσεις."
Gintaras Jacunskas, Λιθουανία

"'ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΞΩΓHIΝΟΣ!
Έτσι φαίνεται η τέχνη μέσα από τα
μάτια πολλών. Όταν νιώθω ότι δεν

μπορώ πια στο CCS, κλείνω τα μάτια
μου και ονειρεύομαι ότι έρχομαι από
άλλο πλανήτη και κοιτάζω να βρω
ζωή σε αυτόν τον πλανήτη για να

ξεκινήσω από την αρχή».
Alina Stefania, Ρουμανία

https://www.lpf.lt/
http://birstonokultura.lt/
https://cesie.org/en/
https://csicy.com/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://nova.lpf.lt/
http://www.knowandcan.com/

