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L-ittestjar huwa lest!

L-ittestjar

tal-Manwal tal-Ħsib Kreattiv tal-HCT kien wieħed mill-aktar
passi importanti fil-proġett tal-HCT. Dan tana l-possibbiltà biex fl-aħħar
nuru x-xogħol li għamilna matul ix-xhur li għaddew. Aħna stajna nieħdu
l-kummenti u l-opinjonijiet ta’ diversi professjonisti u studenti li se jużaw
il-manwal tagħna fil-ħajja u l-attivitajiet tagħhom ta’ kuljum, u dawn kienu
ta’ inkoraġġiment kbir.
Issa li spiċċat il-fażi tal-ittestjar, aħna se nibdew il-fażi finali tal-proġett
tagħna. Aħna se nużaw il-kummenti li rċevejna mingħandkom biex nagħtu
l-aħħar irtokki lill-manwal tal-ħsib kreattiv, u dan biex ikun aktar adattat
għall-ħtiġijiet tagħkom.
F’din il-ħarġa tal-fuljett, intom se ssibu dikjarazzjonijiet mingħand persuni
li pparteċipaw fl-ittestjar u li jridu jaqsmu l-esperjenza tagħhom miegħek.
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Ħsib Kreattiv u Tagħlim Kontinwu

Tagħlim kontinwu jirreferi għal kull forma ta’ attività ta’ taħriġ organizzata

li tingħata biex tipprovdi lill-intrapriżi b’appoġġ fi stadji partikolari tal-ħajja
tagħhom, bħalma huma l-organizzazzjoni mill-ġdid u l-innovazzjoni.

Il-professjonisti mill-qasam tat-Taħriġ Vokazzjonali u Edukattiv kollha li
pparteċipaw fil-gruppi ffokati u waqt il-fażi tal-ittestjar wrew interess qawwi fil-proġett tal-HCT, u l-għodda li ttestjajna matul ix-xahrejn li għaddew
tagħtihom appoġġ fl-attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu.
Il-parteċipanti kollha kienu involuti b’mod attiv u wrew interess speċjali filprodott finali. It-trejners li pparteċipaw apprezzaw ukoll l-opportunità li
kellhom biex isiru jafu dwar għodda ġdida li jistgħu japplikaw u jintegraw
fil-metodoloġija tat-taħriġ tagħhom fil-futur.
Il-professjonisti li ħadu sehem kollha qablu li l-proġett tal-HCT jista’ faċilment
jissodisfa l-ħtiġijiet tal-intrapriżi tas-snajja’ li qed ifittxu għodda effettiva u
flessibbli, li tagħti appoġġ lill-innovazzjoni biex jibdew jaħsbu aktar b’mod
differenti u minn perspettiva ġdida u jaffaċċjaw l-isfidi tal-globalizzazzjoni.
Kien hemm żewġ fatturi partikolari li jidher li taw kontribuzzjoni għal dan l-interess qawwi. L-ewwel fattur kien il-livell
għoli ta’ kwalifiki tal-grupp immirat u
l-għarfien tagħhom tar-rwol kruċjali talinnovazzjoni, u t-tieni fattur kien il-bżonn
li dejjem qed jikber għal għodod speċifiċi
għall-promozzjoni tal-ħsib kreattiv.
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Dikjarazzjonijiet mill-fażi tal-ittestjar
Ġieni mument ta’ ispirazzjoni għal għarrieda - waqt li kont qiegħda
f’kafetterija. Se ngħid din l-istorja biex noffri ftit ispirazzjoni għar-realizzazzjoni talideat tiegħek.
Ilni naħdem bħala artista għal dawn
l-aħħar ħmistax –il sena fuq xogħol
ta’ ħġieġ arkitettorali (ara The Space
in Between) u dan il-vjaġġ kollu beda
meta ħbatt mal-ħabiba tiegħi Deb Astell f’park lokali. Ir-riċessjoni kienet
daħlet sew u verament u bdejt nirrealizza li l-opportunitajiet ta’ arti pubblika
kienu se jonqsu sew. Waqt li konna
qed nitkellmu, Deb staqsietni jekk irridx inkun involuta f’workshop pilota
dwar il-Ħsib Kreattiv għal proġett li
Capture Arts kienet qed taħdem fuqu
(HCT). Hi qaltli li kien se jkun hemm xi workshops dwar il-ħsib kreattiv u li jiena
stajt nipparteċipa u nittestja l-għodda tal-ħsib ġdida li kienet qed tiġi żviluppata.
Jiena ħtaft dan iċ-ċans, peres li intuwittivament kont naf li dan kien dak li kont qed
nistenna.
Kien f’dawn il-workshops waqt xi sessjonijiet dwar il-ħsib kreattiv li rnexxieli
niżblokka moħħi, u nippermetti ideat u ħsibijiet ġodda biex jiċċirkolaw. Wara
ħassejtni merfugħa u ħajja iżda ħassejtni wkoll bħal qisu kont ilni rieqda għal dawn
l-aħħar għaxar snin. Ftit taż-żmien wara kont qiegħda f’kafetterija u ġieni mument għal għarrieda fejn irrealizzajt x’inhi s-soluzzjoni għall-problema. Iddeċidejt li
niżviluppa għodda tal-ħsib ġdida jiena stess għall-persuni kreattivi li semmejtha My
Ideas Book, https://www.myideasbook.com, il-kumplament huwa storja!

Binitia Walia - Londra, Renju Unit, 2011

L-arti kienet minn dejjem parti minn ħajti - Il-parteċipazzjoni filgruppi ffokati u s-sessjonijiet tal-ittestjar, il-qari tal-abbozzi tal-Manwali u l-Moduli
tal-HCT, u speċjalment il-laqgħat mal-persuni l-oħra fi grupp, kollha tawni l-possibbiltà biex inkun nista’ nlaħħaq mal-affarijiet li ħabbatt wiċċi magħhom fil-ħajja.
Qabel ma ngħaqadt mal-grupp lokali tal-HCT, il-ħajja tiegħi kienet dejjem titlob
ħafna ħsieb f’termini ta’ dixxiplina, regoli, skemi u prijoritajiet, allura stajt nikseb
l-aqwa biss billi nuża l-intelliġenza fundamentali tiegħi. Meta segwejt l-artisti
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żgħażagħ, meta organizzajt avvenimenti, meta daqqejt il-pjanu jew qrajt ktieb,
dejjem ħallejt tieqa miftuħa għall-kreattività, iżda din kienet tieqa żgħira filwaqt li
moħħi kien ħafna ikbar.
Grazzi għall-parteċipazzjoni f’dan il-proġett, b’sorpriża skoprejt li l-memorji li għandi
jgħinuni biex inkun kreattiv, u mingħajrhom naħseb li ma nkunx nista’ nifhem lillistudenti żgħar li ngħallem, ninkoraġġixxi x-xewqa tagħhom biex jitgħallmu permezz tal-kurżità u nippermettilhom jesperjenzaw kwalunkwe ħaġa li għamilt jew li
ħlomt li nagħmel f’ħajti.
Essenzjalment din hija eżattament il-kreattività: kuntatt ġenwin ma’ xi ħaġa dwarna
li m’għandhiex regoli, skemi jew dixxiplini, qisek tifla żgħira li tħobb tiġri, titla’
mas-siġar jew taqbeż minn fuq ħitan għoljin u tesplora d-dinja ta’ madwarha. Ilkreattività hija arti, li bil-Grieg antik tfisser ‘teknika’: mod kif tilgħab logħba universali waqt ħajtek jew għall-inqas sakemm wieħed għadu jixtieq jidħaq daħqa. Dan
huwa dak li ndunajt bih grazzi għal din l-esperjenza.

Caterina Castronovo - Palermo, Italja, 2011

L-Industriji Kulturali u Kreattivi (CCI)

Ħafna pajjiżi kemm globalment u kif ukoll fl-Unjoni Ewropea qegħdin jistimulaw, jinkoraġġixxu u jappoġġjaw l-Industriji Kulturali u Kreattivi.

F’Ottubru 2010 il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li kienet se tniedi skema li
tiswa €100 miljun bil-għan li tagħti appoġġ lis-CCI. Hemm diversi raġunijiet
għalfejn dan qed jiġri, waħda minnhom hija li t-tendenzi tal-konsumatur
juru li s-suq tal-esperjenzi uniċi qiegħed jikber u bil-ġid tal-pajjiżi li qed
jiżviluppaw dejjem jikber jidher li ser ikun hemm domanda akbar għal dawn
it-tipi ta’ prodotti u servizzi li huma manifatturati u mmarkitjati mis-CCI.
Wieħed mis-setturi fis-CCI huwa s-settur tas-snajja’ li minħabba l-globalizzazzjoni u l-proliferazzjoni ta’ teknoloġiji qiegħed jiltaqa’ ma’ ħafna sfidi
formidabbli. Il-proġett tal-Handmade Creative Thinking wasal f’punt deċiżiv
għas-settur tas-snajja’. Professjonisti tas-snajja’, mikro-negozji tas-snajja’
u SMEs sabu l-għodod tal-ħsib kreattiv li ġew żviluppati permezz tal-proġett
tal-HCT utli ħafna biex jgħinuhom idawwru l-isfidi li qed jaffaċċjaw f’aktar
opportunitajiet possibbli.
Aħna nissuġġerixxu li tidħol fil-websajt tagħna
http://www.handmadecreativethink.eu u
tirreġistra biex iżżomm lilek innifsek infurmat. Fuq
il-websajt tagħna int jista’ jkollok aċċess għallmoduli ta’ taħriġ li se jiġu żviluppati matul il-proġett.
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Palermo
CE.S.I.E. – Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma n.94, 90133 Palermo, Italja
http://www.cesie.org/
Kuntatt: Angela Martinez
Tel: +39 091 6164224
Email: angela.martinez@cesie.org
Valletta
EuroMed Connect Coop.
157, Triq Archbishop, Valletta VLT 1440, Malta
http://www.euromedconnect.eu/
Kuntatt: Michael Refalo
Tel: +356 79672780
Email: michael.refalo@euromedconnect.eu
Bologna
Seneca
Piazza dei Martiri n.8, 40121 Bologna, Italja
http://www.senecabo.it/
Kuntatt: Paola Baldassarri
Tel: +39 051255004
Email: paolab@senecabo.it
Londra
Capture Arts
APT Studios 6, Creekside, Deptford,
London SE8 4SA, Renju Unit
http://www.makingthinkingmatter.org/
Kuntatt: Deborah Astell
Tel: +44 07984321560
Email: deborah@capturearts.org

Bl-appoġġ lokali ta’

Dan il-proġett huwa ffinanzjat bl-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea. Din ilpubblikazzjoni tirrifletti l-opinjonijiet tal-awtur biss, u l-Kummissjoni ma tistax
tinżamm responsabbli għal kull użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.
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L-organizzazzjonijiet imsieħba fil-proġett huma:
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