
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA 
 

Cu ocazia finalizării proiectului „Dance and sing with me for social inclusion!” 

Project number:  

2015-1-RO01-KA105- 013993 

 

YOUTH EXCHANGE 

 

 

Asociatia 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,anunță închiderea oficială a proiectului‚ „Dance and sing with me for social inclusion!”, 
finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1, Mobilități ale 

tinerilor, în data de 31.01 2016.Proiectul s-a implementat în perioada 1 iulie 2015 – 31 ianuarie 2016 , 

promotor fiind Ascoiatia Culturala ARTEC iar activitățile s-au derulat în Municipiul Craiova,  

România. 

� Etapele de implementare ale proiectului au fost structurate astfel: 

� Etapa de pregătire și asigurarea vizibilității/promovării: 1.07. 2015  – 26.11. 2015; 

� Activitatea de schimb de tineri: 26.11.2015-03.12.2015; 

� Etapa de diseminare și multiplicare a rezultatelor: 03.12.2015-31.01.2016. 

 

Grupul țintă a fost format din  36 de participanți cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani din Romania, 

Bulgaria, Italia si Turcia. 

Reamintim detaliile proiectului: 

Scopul proiectului a fost promovarea participării active si implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse 

in acţiuni de exprimare artistica precum ateliere de coregrafie, dans si muzica, fotografie si activitati 

sportive. 

 Obiectivele specifice ale acestui proiect au fost: 

� dezvoltarea solidaritatii in randul tinerilor, promovarea toleranţei reciproce intre tineri si 

implicarea acestora in comunitate ; 

� crearea de abilitaţi de comunicare interculturala pentru tinerii participanţi; 

� incurajarea tinerilor cu oportunitati reduse sa se implice in acţiuni de exprimare artistica, 

dans, muzica, creaţie; 

� informarea si cunoasterea de catre participanti a culturii si identitatii fiecarei tari 

participante; 

� incurajarea activitătilor fizice respectiv a dansului pentru o dezvoltare armonioasă fizică si 

pshică a participantilor; 

� promovarea educatiei non formale si recunosterea competentelor tinerilor dobandite in 

cadrul schimbului . 

Obiectivele noastre sunt în concordanță cu obiectivele și prioritățile Erasmus+ și urmăresc să 

contribuie la dezvoltarea tinerilor în conformitate cu Strategia Europa 2020. 

 

Activităţile realizate în cadrul schimbului de tineri provin din sfera educației nonformale și au fost 

următoarele: 



 
- teatru forum, workshop-uri de muzică, dans, tematice, energizere, jocuri de rol, prezentări etc; 
- ateliere de coregrafie si dans; ateliere de interpretare vocala; 
https://www.facebook.com/pages/Eurovision-Song-Contest-2015-Craiova/803566693055530 
-activități culturale și educative; 
-seminarii tematice (informare asupra riscurilor discriminarii si masuri de combatere); 
 -vizite culturale și tematice în  Craiova ( Sf. Mina, CCTD, Craiova, Biblioteca Judeteana,  Muzeul 
Olteniei); 

-expozitie de desene, tematica fiind toleranta si cetatenia activa; 
seri interculturale și de socializare; 
-masa rotunda internationala cu prezentarea rezultatelor proiectului si diseminarea acestora; 
spectacol cultural-artistic sustinut pentru grupuri de tineri dezavantajati, ”Dance and sing with me for 
social inclusion!”. 
 
Activităţile propuse au contribuit in randul celor 36 de tineri participanti la proiect, la dezvoltarea 

spiritului de solidaritate, toleranţă şi întelegere, la creşterea motivaţiei în vederea stimulării participării 

active, la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a spiritului de echipă, la înlaturarea barierelelor 

sociale şi culturale, la eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor. 

Rezultatele întregului proiect au fost prezentate în cadrul unei conferinte de presa., unde au fost 

invitati sa participe reprezentati din comunitatea locala, cadre didactice, colegi ai tinerilor participanti 

la proiect. Cu acestă ocazie, tinerii au prezentat si oferit celor prezenti brosuri in care au cuprins 

fotografiile realizate, insotite de impresiile si gandurile lor. 

Tinerii participanti au explicat celor prezenti activitatile parcurse in cadrul proiectului, filmuletul 

mobilitatii, spectacolul final realizat ”Dance and sing with me for social inclusion!”, 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6XOtIj4Gc&feature=youtu.be 

Ca urmare a participării şi implicării active la acest proiect, fiecare participant a primit un certificat 

Youthpass, care constituie o recunoaștere, la nivel european, a aptitudinilor și competențelor dobândite 

pe parcursul intregului proiect. 

Partenerii locali au fost: Asociatia Culturala Branart, C.N.E „Gheorghe Chitu, Craiova, K.O.P Dance 

School, C.C.T.D, Craiova.  

Informatii suplimentare se pot obtine de la: 
Camelia Mitrache  
Coordonator proiect  
Asociatia Culturala ARTEC  
cami_tz@yahoo.com.  
artec.educ@gmail.com  
www.artec-craiova.myartsonline  
 
 
 

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. 

Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută 

responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține. 

 


