Asociaþia pentru Educaþie ºi Dezvoltare Durabilã Cãlãraºi anunþã la sfârºitul
anului 2013 lansarea a doua noi proiecte în cadrul LLP- Lifelong Learning
Programme 2007-2013 (Programul de învãþare pe tot parcursul vieþii).

1.Creative Industry Network of Entrepreneurs (CINetwork)
Un proiect de tip Leonardo Transfer of
Innovation coordonat la nivel
european de Universitatea Aberta din
Lisabona.
Importanþa de creativitate a apãrut ca o
resursã esenþialã pentru a fi competitiv
în lumea globalã. În prezent,
creativitatea împreunã cu inovaþia ºi
cunoaºterea sunt factori de diferenþiere
care pot conduce la avantaje competitive
în toate domeniile economiei.
Scopul CINetwork este de a îmbunãtãþi
abilitãþile de afaceri pentru antreprenorii
creativi ºi de a creºte potenþialul pentru
crearea de întreprinderi în industriile
creative. Proiectul va angaja diverºi
jucãtori de pe piaþã în dialog ºi
cooperare: companii, universitãþi,
furnizori de formare, parcuri de inovare, centre de cercetare ºi agenþii publice. Proiectul va surprinde
elementele transferabile ale experienþei din Marea Britanie, inclusiv mecanismele de învãþare,
abordãri ale competenþelor de management ºi crearea de reþele.
CINetwork va avea o contribuþie semnificativã la inovare în procesul de învãþare ºi dezvoltare si va
contribui la concentrarea Europa 2020 pe inovaþie ºi ocuparea forþei de muncã.
Nr.de referinþã: 2013-1- PT1-LEO05-15504
Parteneri: Portugalia, Marea Britanie, Spania, România, Franþa, Grecia
Perioada de desfãºurare: 01.11.2013- 31.10.2015
Manager de proiect: Andreea Emina PANAITESCU

2.Read-Aloud Clubs to overcome intercultural divide (READ-OVER)
Un proiect de tip Grundtvig learning partnerships coordonat la nivel european de Tecnopras
s.a.s., Passo Corese, Italia.
Proiectul încearcã sã soluþioneze problema depãºirii barierelor interculturale ºi sociale constituite de
diferenþele rasiale, religioase ºi culturale. Se vor organiza cluburi gestionate direct de cãtre cursanþii
adulþi, care vor fi astfel direct implicaþi si motivaþi în evenimentele de învãþare. Cluburile vor combinã
lectura in grup cu alte metodologii expresive ca drama/rol, educaþie prin filme ("movieducation"), etc.
Nr.de referinþã: GRU-13-P-LP392CL-IT
Parteneri: Italia, Franþa, România, Estonia
Perioada de desfãºurare: 01.08.2013- 31.07.2015
Manageri proiect: Mariana STOICULESCU, Nicoleta GAIDAMUT
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