
 FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR”

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.

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).

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ;

*Εκπαιδευτές ενηλίκων που θα μπορούσαν να διευθύνουν το
ανατρεπόμενο στούντιο

*Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πρόθυμοι να αναπτύξουν την
αίσθηση της καινοτομίας τους

Εκπαιδευτική δραστηριότητα μεταξύ των οργανισμών-εταίρων του 
προγράμματος, Λευκωσία, Κύπρος 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό του 
υποσχόμενου ταξιδιού του προγράμματος NOVA. Περισσότερα από 20 μέλη 
του προσωπικού των συμμετεχόντων οργανισμών αλλά και επαγγελματίες του 
Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα είχαν την μοναδική ευκαιρία να 
συναντηθούν και εφαρμόσουν πιλοτικά και στο εσωτερικό της κοινοπραξίας τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα η κοινοπραξία των 
εταίρων. Αυτή η πιλοτική εφαρμογή θα δώσει στους εταίρους του 
προγράμματος την ευκαιρία να αναθεωρήσουν πτυχές των εργαλείων αυτών 
και να τα βελτιώσουν πριν τα θέσουν στη διάθεση 15 επαγγελματιών του τομέα 
σε κάθε χώρα οι οποίοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις σχετικές 
εκπαιδεύσεις αλλά και, ευρύτερα, στις κοινότητες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας στις χώρες-εταίρους και ακόμα παραπέρα. Πιο συγκεκριμένα,
η συνάντηση ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά, οι συμμετέχοντες που δεν είχαν έρθει προηγουμένως σε επαφή
με το πρόγραμμα εξοικειώθηκαν με
1. Τον στόχο του προγράμματος
2. Την ιδέα του ‘’πολυδύναμου studio’’
3. Την προσφάτως δημιουργηθείσα ψηφιακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές
ενηλίκων και εκπαιδευόμενους
4. Το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων καινοτομίας.

Το επόμενο βήμα της συνάντηση, ακολούθησε το παρακάτω σχήμα:
1. Προ-αξιολόγηση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την καινοτομία στον Πολιτιστικό και
Δημιουργικό Τομέα
2. Την καθεαυτό πιλοτική χρήση της ψηφιακής εργαλειοθήκης ‘’Successful
Innovator’’ (‘’Επιτυχημένος Φορέας Καινοτομίας’’) που περιελάμβανε βιωματικά
βίντεο στην μορφή NOOCs (Nano Open Online Courses) από τις διάφορες
χώρες της κοινοπραξίας. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ένα quiz που έδειξε τί και κατά πόσο είχαν κατανοήσει όσα
παρακολούθησαν στο κάθε βίντεο.
3. Μετά την παρακολούθηση των βίντεο – προβλήθηκαν άνω των 20 NOOCs –
ακολούθησε συζήτηση ανατροφοδότησης τα συμπεράσματα της οποίας θα
βοηθήσουν τους εταίρους να βελτιστοποιήσουν τα διάφορα εργαλεία που
παρουσιάστηκαν.

Πλέον, οι εταίροι προετοιμάζονται για το επόμενο meeting της κοινοπραξίας στη 
Σόφια της Βουλγαρίας, στις 6 και 7 Δεκέμβρη 2022. Εκεί, οι εταίροι θα συζητήσουν 
την οριστικοποίηση της μορφής και τους περιεχομένου των εκπαιδευτικών εργαλείων 
τα οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν και μεταγλώττιση όλων των βίντεο 
(NOOCs) σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας (λιθουανικά, ελληνικά, βουλγάρικα, 
ρουμάνικα, ιταλικά). Μετά την συνάντησή τους, οι εταίροι θα επιστρέψουν στις χώρες 
τους έτοιμοι για να εκπαιδεύσουν 15 επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού 
Τομέα. Κατόπιν θα κινηθούν προς την ολοκλήρωση του προγράμματος που θα 
σηματοδοτηθεί από το Καταληκτικό του Συνέδριο στη Λιθουανία.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε το https://nova.lpf.lt/ ή επικοινωνήστε μαζί 
μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook

3ο Ενημερωτικό Δελτίο
Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NOVA;

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.

https://nova.lpf.lt/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus

