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Asociaţia Culturala ARTEC din Craiova in parteneriat cu Voice of the Youth, 
Bulgaria, Cooperativa Sociale Emera A.R.L, Italia, Hayat Boyu Öğrenimi Destekleme 
Derneği, Turcia, AEGEE-Valletta, Malta derulează in perioada 1 iulie 2015–31 ianuarie 2016 
proiectul „Dance and sing with me for social inclusion!”. Proiectul este finanţat de Uniunea 
Europeana prin programul Erasmus Plus, Mobilitaţi de tineret, Acţiunea Cheie 1. 
Proiectul are în centru promovarea participării active si implicarea tinerilor cu oportunităţi 
reduse, prin implicarea acestora in acţiuni de exprimare artistică precum ateliere de 
coregrafie, dans si muzica, fotografie si activităţi sportive. 

 
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: 

 

� dezvoltarea solidarităţii in rândul tinerilor, promovarea tolerantei reciproce si 
implicarea activa a tinerilor in comunitate; 

� crearea de abilitaţi de comunicare interculturala pentru participanţi si 
� încurajarea tinerilor cu oportunităţi reduse sa se implice in acţiuni de exprimare 

artistica, dans, muzica, creaţie 
�  dezvoltarea abilităţilor sociale, personale si de comunicare in limbi străine, 
�  încurajarea lucrului în echipă; 
�  informarea si cunoaşterea de către participanţi a culturii si identităţii fiecărei tari 

participante; 
�  să contribuie la dezvoltarea fizica si personala a tinerilor; 
�  încurajarea activităţilor fizice, respectiv a dansului pentru o dezvoltare armonioasă 

fizică si psihică a participanţilor; 
�  promovarea educaţiei non formale si recunoaşterea competentelor participanţilor, 

dobândite in cadrul schimbului. 
 



Timp de o săptămâna in perioada 27.11.2015- 02.12.2015 cei 36 de tineri cu vârste 
cuprinse intre 16-25 de ani vor avea posibilitatea de a lucra într-o atmosferă internaţională, 
vor relaţiona şi vor cunoaşte „pe viu” specificul ţării şi  al tinerilor parteneri, înţelegând 
importanţa menţinerii specificităţii fiecăruia, isi vor crea propriile păreri despre alte culturi si 
tradiţii prin muzica, dans, ateliere de creaţie si acţiuni de exprimare artistica.  
Vor face multă mişcare si vor lucra împreună cu alţi tineri din tarile participante; vor participa 
la crearea unui dans comun european si a unui ghid de bune practici cu metode de comunicare 
interculturală. 

Partenerii locali sunt: Asociaţia Culturala Branart, C.N.E „Gheorghe Chitu, Craiova, 
K.O.P Dance School, Craiova si C.C.T.D, Craiova.  

Proiectul este finanţat în cadrul programului Erasmus Plus, Mobilităţi de tineret, Acţiunea 
Cheie 1, cu susţinere din partea Uniunii Europene. Această comunicare reflectă doar punctul 
de vedere al autorului, iar U.E nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe 

care o conţine. 
 

Contact: 

Asociatia Culturala ARTEC,Craiova 

Tel.0351429727 

Email:  artec.educ@gmail.com 

Web: http://artec-craiova.myartsonline.com/ 

 

Camelia Mitrache, Presedinte 

 Email: cami_tz@yahoo.com 

 

 

 

 


