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Kolmas partnerikokous Sofia 20.-21.9.2016
Kolmas partnerikokous pidettiin Bulgariassa projektin ollessa puolivälissä.
Kokouksessa käsiteltiin projektin väliraporttia, arvioitiin etenemistä ja saavutettuja
tavoitteita, käsiteltiin tuotettavien oppimateriaalien sisältöjä moduuleittain ja arvioitiin
ehdotettuja ydinosaamisresursseja. Lisäksi sovittiin oppisisältöjen tuottamisaikataulusta ja testattiin verkko-oppimisportaalin ja MOOC:in prototyyppejä.

Romanian kansallisen
Erasmus+ -hanketoimiston
suorittaman auditoinnin esittely
(AESD)
Romanian kansallinen hanketoimisto teki
hankkeelle tarkastuskäynnin 8.6.2016.
Vierailulla käytiin läpi CRE8IVE-projektin toteutusasiakirjoja. Samalla auditoija osallistui
AESD:n pitämään CRE8ive-projektin esittelytapahtumaan. Auditoinnin tuloksena projektin
statuksen todettiin olevan ’vihreä’.

IO3 Kouluta kouluttajaa-ohjelma
Pedagogiikkamoduulin esittely
(UoP)
Pedagogiikkamoduuli toteutetaan verkkooppimisena ja muut moduulit joko lähiopetuksena, tai näiden yhdistelmänä. Kaikki
moduulit testataan kymmenellä nuorisotyöntekijällä. Moduulien kehitystyössä
tarvittavaa sisältöä kerätään myös ryhmäpilotointivaiheessa. Pilotoinnin jälkeen
moduuleille tehdään myös arviointi, jossa
kerätään palautetta nuorisotyöntkeijöiltä.
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Kehitettävät oppimissisällöt ja niistä vastaavat projektipartnerit
Tarinankerronta - AESD
Avustaminen & konﬂiktitilanteet – Speha Fresia
Musiikki – Meath Partnership
Digitaalinen media & elokuvatuotanto - CARDET
Valokuvaus – Bulgarian Development Agency Sdruzhenie
Johdatus pedagogiikkaan – Peloponnesoksen yliopisto UoP
Draama - ISQ
Kukin partneri testaa pilotoinnissa omaa moduuliansa ja vähintään yhtä toisen partnerin
tuottamaa moduulia.

IO4 Opetusohjelma ja verkkotyökalut kouluttajille
Pilotointivaiheen aikana kukin partneri tuottaa kolme sisältöresurssia.
Toiminnoilla tavoitellaan seuraavia käyttäjämääriä:
10 nuorisotyöntekijää/partneri pilotointivaiheen aikana
100 käyttäjää/partneri MOOC:ssa
20 käyttäjää/partneri verkko-oppimisympäristössä
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Oppimistulosten matriisi
Päätettiin, että ISQ laatii yksinkertaisen oppimistulosten matriisimallin
draamamoduulille, jonka jälkeen jokainen partneri täydentää oppimistulosten matriisin
oman moduulin osaltaan (2-4 oppimistulosta/moduuli).

Projektin laadunvarmistuksen
tilannekatsaus (12kk) Cardet
CARDET esitti tilannekatsauksen ja
uutiskirjeiden julkaisuaikataulun:
1. 9/2016
2. ennen 25.12.2016
3. 4/2017 (käyttöönoton jälkeen)
4. 9/2017 (viimeisen Romanian kokouksen
jälkeen)
Projektin Facebook-sivulla tullaan julkaisemaan artikkeleita sekä englanniksi, että
kunkin partnerin kansallisella kielellä.

Seuraava projektikokous pidetään Portugalissa 2.-3.3.2017
Asialistalla ovat tehdyn kehitystyön hyväksyminen, kouluttajan koulutusohjelman suunnittelu
ja toteutus, kehitettyjen ydinosaamisresurssien viimeistely, ja esittelytapahtumien suunnitteleminen jokaiseen partnerimaahan. Tapahtumissa esitellään uutta opetusohjelmaa,
ydinosaamisresursseja, verkko-oppimisportaalia ja MOOCia.
Projektin viimeinen kokous järjestetään Romaniassa syyskuussa 2017.

Löydät meidät Facebookista:

www.facebook.com/cre8iveproject

Seuraa meitä LinkedInissä:

www.linkedin.com/company/cre8ive-project

Lisätietoja: www.cre8iveproject.eu

