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Esittelyssä Cre8ive-projekti
Nuorisotyön ja aikuiskoulutussektorin henkilöstön
jatkuvan ammatillisen kehittymisen resursseihin
sijoittaminen jää usein lapsipuolen asemaan. Tuen
järjestäminen vähäosaisille nuorille on laaja-alaista
kattaen kaikki mahdolliset viralliset ja epäviralliset
oppimisympäristöt ja -mahdollisuudet.
Nuorisotyöntekijöiden ja aikuiskoulutuksen
henkilöstön kouluttaminen pysymään ajan tasalla
uusimmista pätevyysvaatimuksista on todellinen
haaste. Usein myös koulutuksen erityisalueet jätetään
huomiotta.
Cre8ive-projekti tunnistaa nuorisotyöntekijöiden ja
aikuiskoulutuksen ammattilaisten keskeisen roolin ja
haluaa varmistaa, että he voisivat hyötyä jatkuvasta
ammatillisen kehittymisen koulutuksesta.
Muodollinen koulutus ei ole pystynyt tarjoamaan nykypäivänä vaadittavia opimistuloksia kaikille vähäosaisille
nuorille ja luovat taiteet voisivat olla tehokkaampi
opetusmetodi perus- sekä laaja-alaisten taitojen hankkimiseksi.

Toimet:
Tutkii hyviä käytäntöjä luovien
medioiden aloilta
Kehittää verkkopohjaisia alustoja,
jotka tukevat useita innovatiivisia
verkkokursseja
Kehittää kouluta kouluttajaaohjelmaa tukemaan nuoriso
työntekijöitä ja aikuiskoulutuksen
ammattilaisia vähäosaisten
nuorien tukemisessa
Kehittää verkkotyökaluja
kouluttajille keskeisten taitojen
hankinnan tukemiseen
Toimintatapasuositusten
laatiminen

Projektin tavoitteet: CRE8IVE-projektin tavoitteena on tukea riskinuorten koulutuksen innovaatioita tukemalla nuorisotyöntekijöiden ja aikuiskoulutuksen henkilökunnan jatkuvaa
ammatillista kehittymistä.
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IO1 Tutkimusraportin tiivistelmä
Tämä dokumentti tiivistää tutkimusvaiheen tulokset ja luo tilannekatsauksen neljästä
projektille tärkeästä osa-alueesta.
Parhaat käytännöt akkreditoitujen kouluta kouluttajaa-ohjelmien
suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä sekä kehitettävässä
opinto-ohjelmassa käsiteltävät aiheet
Mitä ovat resurssit, joita tullaan kehittämään keskeisten taitojen hankkimisen
tueksi
Parhaat käytännöt verkko-oppimisympäristöjen suunnittelusta
Parhaat käytännöt massiivisten avointen verkkokurssien (MOOC) kehittämisestä
Partnerit tekivät työpöytä- ja kenttätutkimuksen omassa maassaan ISQ:n kehittämien
ohjeiden pohjalta.

Lisätietoja: www.cre8iveproject.eu

Kansainväliset projektikokoukset:
Rooma, Italia 11/2015
Thessaloniki, Kreikka 3/2016
Soﬁa, Bulgaria 9/2016
Porto Salvo, Portugal 3/2017
Calarasi, Romania 9/2017
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