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Proiectul se face remarcat prin experiența 
tuturor membrilor consorțiului în predarea 
artelor cu o abordare socială și dezvoltarea 
conținutului, învățarea digitală și multimedia, 
inițiativele de artă comunitară, orientarea în 
carieră și dezvoltarea abilităților pentru a 
proiecta și dezvolta un curs de educație de 
înaltă calitate dedicat adulților privind 
Dezvoltarea Inovativă a Comunității.    

 

Proiectul Art is Us își propune să utilizeze 
forța culturii asupra  reafirmării 
comunităților pentru a răspunde 
impactului sever pe care pandemia 
COVID-19 l-a avut, atât asupra artiștilor și 
sectorului cultural, cât și asupra 
incluziunii sociale și coeziunii. 

Instruiește artiștii, liderii comunității și 
educatorii de artă pentru a dezvolta 
abilități și competențe cheie pentru o 
carieră creativă durabilă, oferindu-le 
totodată posibilitatea de a fi inovatori de 
succes în comunitățile lor. 

 

Obiectivul principal al proiectului este 
focusat pe promovarea Dezvoltării 
Abilităților și a Incluziunii Sociale prin 
Creativitate și Arte. 

Obiective specifice: 

❖ Oferirea unui program relevant, 
direcționat și focusat pe dezvoltarea 
abilităților. 

❖ Încurajarea egalității și incluziunii 
sociale prin activități participative, în 
special axate pe soluțiile inovatoare 
bazate pe artă, 

❖ Stimularea inițiativelor politice care 
susțin educația bazată pe artă și 
intervențiile pentru revitalizarea și 
inovarea comunității. 

❖ Promovarea unei învățări de înaltă 
calitate centrată pe adulți, care sprijină 
dezvoltarea cursantului. 
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Rezultatele proiectului  
 

❖ Programul de Învățare Art is Us dezvoltat pe 
baza a patru module de microînvățare, 
reprezintă călătoria cursanților de la 
înțelegerea comunității → consolidarea 
parteneriatului → bugetare / strângere de 
fonduri → carieră durabilă în aria artei. 

❖ Platforma Digitală Art Is Us, include Website-
ul proiectului și Social Media, Bibliotecă 
virtuală, Povești personale, și un Spațiu 
digital dedicat rezultatelor proiectului. 

Citiți mai multe informații despre platformă 
mai jos. 

❖ Un Vlog, înregistrarea activităților de inovare 
care vor fi organizate pe baza viziunii și 
ideilor cursanților pentru schimbări în 
comunitățile lor. 

❖ Un Ghid video pentru inovarea comunității 
prin arte, cu scopul de a inspira artiștii, 
educatorii, liderii comunității și factorii de 
decizie în crearea de noi modalități de a oferi 
valoare proceselor creative incluzive. 

❖ Video promoțional al proiectului. 

❖ Dialoguri video cu cursanții, un număr de cel 
puțin 6 videoclipuri vor fi produse, astfel 
încât cursanții să surprindă experiențele 
privind proiectul Art is Us, viziunea pentru 

comunitatea și munca lor. 

❖ Videoclipuri cu Cursanții care Participă la 
Activitățile de Mobilitate Transnațională: 
Cursanții vor fi încurajați să înregistreze 
scurte videoclipuri / interviuri în timpul șederii 
lor, despre experiențele, beneficiile (sau 
minusurile) creative și de învățare ale vizitei. 

❖ Cursanții vor fi încurajați să înregistreze 
scurte videoclipuri / interviuri în timpul șederii 
lor, despre experiențele, beneficiile (sau 
minusurile) creative și de învățare ale vizitei. 
Aceste videoclipuri vor fi ulterior editate grafic 
și utilizate în scopul diseminării proiectului. 

❖ Cel puțin patru buletine informative vor fi 
trimise părților interesate identificate de către 
fiecare partener de proiect. 

 

 

 
În cadrul proiectului se vor derula o 
mulțime de activități! 
 
Nu uitați să urmăriți pagina de Facebook 
a proiectului: 
https://www.facebook.com/ArtIsUsProject/  

și să vă abonați la canalul de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCoCJk
3yUsqb8TTop3H198ww  
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  4  Platforma Art is Us  

 

 

  5 Partenerii Proiectului

IMPACTUL Platformei Web este conectat cu: 

✓ Facilitarea dialogului şi înţelegerii între 
cursanţi, fiind astfel dezvoltat un spaţiu 
dedicat creării unei viziuni comune şi 
încrederii reciproce. 

✓ Susţinerea partenerilor să identifice 
obstacole care împiedică inovarea şi 
dezvoltarea unor soluţii dincolo de ceea ce 
actorii individuali pot realiza singuri. 

✓ Dezvoltarea sentimentului de motivație și a 
unicității asupra soluțiilor dezvoltate. 

✓ Lărgirea bazei de persoane interesate la 
nivel comunitar / regional / național / 
internațional și transnațional. 

✓ Rolul în dezvoltarea capacității prin 
îmbunătățirea comunicării, învățării și 
interacțiunii cu oameni și idei noi. 

✓ Încurajarea Rețelei privind Inovarea 
Comunității prin Arte. 

     Photo: Prima întâlnire a partenerilor de proiect, 
     28.04 – 05.05.2021 

O colaborare fructuoasă este evidențiată între: 

ZAVOD APIS, viziunea sa este completată de 
promovarea incluziunii sociale, a dialogului 
intercultural și respectării drepturilor omului 
prin diferite medii artistice și educaționale, cum 
ar fi comunicarea narativă digitală, producția 
audiovizuală și muzica. 

 

JKPeV, instituție non-guvernamentală, care are 
scopul de a oferi tinerilor oportunități de a-și 
dezvolta și utiliza abilitățile profesionale, dar și 
de a le stimula creativitatea și abilitățile 
antreprenoriale prin metode de învățare non-
formale, îmbogățind cultural orașul Dresda. 

 

Melting Pro, organizație fondată de șapte femei 
cu o viziune comună: o societate mai unită și o 
bunăstare sporită pentru oameni prin 
participarea acestora în activități care implică 
arta și cultura. 

 

AAN, asociație non-guvernamentală cu o 
experiență vastă în mentorat și îndrumarea 
profesioniștilor care lucrează în sistemul 
educațional intercultural, precum și în domeniul 
umanitar, oferind șansa indivizilor în 
organizarea de evenimente artistice și sociale. 

 

ReadLab, instituție de cercetare care își propune 
să genereze un impact social și durabil pozitiv 
prin intermediul inovației, având ca scop 
furnizarea de servicii de cercetare, formare și TIC 
de înaltă calitate la nivel local, național, European 
și internațional. 

 

CPIP, asociație non-guvernamentală care se 
angajează să integreze principiul egalității de 
șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și 
practicile asociate, ca parte integrată a 
democratizării, cu scopul de a redefini implicarea 
comunităților în toate domeniile legate de 
învățarea pe tot parcursul vieții.

Vă invităm să consultați 
Website-ul Proiectului: 

www.artisus-project.eu 

pentru a rămâne la curent 

cu ultimele activități 
derulate. 

http://www.artisus-project.eu/
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Coordonatorul Proiectului 
 
 

APIS Institute / Zavod APIS 
www.zavodapis.si 

 

 

Parteneri 

 

Jugend-& Kulturprojekt e.V. 
www.jkpev.de 

 
 

 

Melting Pro Learning Societa Cooperativa 
www.meltingpro.org 

 

 

ART AND ACTION NETWORK (balloon people) 
www.artaction-net.eu 

 
 
 

 

Research Innovation and Development Lab 
www.read-lab.eu 

 
 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia  

www.cpip.ro 
 
 

 

Co-finanțat prin 

Programul Erasmus+  

al Uniunii Europene 
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea prezentei publicări nu presupune asumarea conținutului 
acesteia, care reflectă doar viziunea autorilor. Comisia nu răspunde de modul in care pot fi utilizate 
informațiile conținute. Numărul Proiectului: 2020-1-SI01-KA227-ADU-093618 
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