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Mai multe despre proiect

PROIECTUL NOVA

PARTENERII PROIECTULUI

NOVA este un proiect finanțat
prin programul ERASMUS+
KA2 „Parteneriate strategice
pentru educația adulților”,
derulat pe o perioadă de 24 de
luni 1.5.2021-30.4.2023.

Consorțiul proiectului este
format din 6 organizații
din 5 țări Europene:
Lituania (SIF & BKC),
Cipru (CSI), Bulgaria
(K&C), România (CPIP) și
Italia (CESIE).

GRUPUL Ț INT Ă Ș I
PARTICIPAN Ț II
*Educatori adulți care ar putea
susține implementarea metodei
de - Învățare Holistică „Inovator
de succes”
*Cursanți adulți care doresc săși dezvolte simțul inovării

CARE SUNT OBIECTIVELE PROIECTULUI?
Scopul principal al proiectului NOVA este de a sprijini sectorul
cultural și creativ din Europa, care a fost cel mai grav afectat
după pandemia COVID-19. Potrivit Eurostat, criza COVID19 ar
putea afecta aproximativ 7,3 milioane de locuri de muncă în
domeniul cultural și creativ de la nivelul UE. Criza testează
capacitatea cetățenilor UE de a gândi și de a acționa în moduri
neconvenționale și inovatoare pentru a răspunde acestor
circumstanțe fără precedent.
Obiectivele proiectului NOVA sunt:
Promovarea și oferirea accesului pentru perfecționare în formatul Învățării Holistice „Inovator de
succes”, care urmărește să consolideze dezvoltarea abilităților și competențelor cursanților care
promovează creativitatea și inovarea în SCC;
Oferirea cursanților adulți setul de soluții inovatoare în SCC în timpul COVID-19, fiind dezvăluite
oportunități care pot fi adaptate unui context critic, conducând apoi spre reziliența sectoarelor
culturale și creative;
Dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru a urmări progresul cursanților adulți cu scopul de a
deveni inovatori de succes în SCC;
Sprijinirea educatorilor pentru adulți în conducerea eficientă a Învățării Holistice „Inovator de succes”.

"Chiar și atunci când viața este
grea și întâmpini dificultăți,
înconjoară-te de dragostea și
sprijinul unor oameni cu aceeași
mentalitate, care vor fi mereu
alături de tine. Căutați și găsiți
un sens în tot ceea ce faceți."
Tsvete Yaneva, Bulgaria

CE AM REALIZAT P Â N Ă Î N PREZENT?

„Set de soluții inovatoare în domeniul CSC ca afect al pandemiei
COVID-19"
Proiectul NOVA îmbunătățește competențele cursanților adulți
pentru a consolida creativitatea și inovarea în sectoarele culturale și
creative. NOVA își propune să echipeze cursanții cu un set de
soluții inovatoare în sectorul cultural și creativ pentru a dezvălui
oportunități care pot fi căutate într-un context critic și care pot
contribui la stabilitatea sectorului.
Pentru a atinge aceste obiective, primii pași ai proiectului au fost
conectați cu dezvoltarea unui set de soluții inovatoare în CCS ca
efect al pandemiei COVID-19. Partenerii proiectului au fost
implicați activ în crearea unei colecții de 20 de bune practici bazate
pe povestiri și a unui ghid electronic cu 20 dintre cele mai bune
soluții inovatoare din Europa, care sunt prezentate ca module de
microlearning.
INNOVATORERASMUSPlus
Intră pe site-ul web al proiectului și găsește-ți
inspirația printre cele 40 de bune practici și soluții
de inovare în sectoarele cultural și creativ: muzică,
formații artistice și interpreți, arte vizuale, arte
audio-vizuale, jocuri și multimedia, design și modă,
meșteșuguri artistice (tradiționale).

”Start. Începeți să lucrați.
Nu renunțați. Și va
funcționa. Într-un fel sau
altul. Și dacă nu, fă
altceva."
George Kyrou, Cipru

"Sfatul pe care cred că îl pot da celor care
intenționează să înceapă un drum în domeniul
creativ și cultural este să studieze și să creadă cu
tărie în obiectivele lor, în ciuda a tot și toate.
Înfrângerile sunt mereu după colț, la orice nivel
de profesionalism atins, dar depinde de noi să
dăm sens oricărei înfrângeri ca pe o lecție pentru
a crește și mai mult, și nu ca pe o scuză pentru a
renunța. Dar acest lucru este posibil doar dacă
devenim pe deplin conștienți de propria vocație,
considerată ca fiind o cale esențială care duce la
realizarea propriei vieți."
Luca Delfino, Italia

"Abilitatea de a fi de acord cu lipsa de
abilități și de a continua în mod activ până
când te perfecționezi este una dintre cele
mai valoroase lecții pe care le poți învăța
dacă dorești să lucrezi în CCS. Nu fiți atât
de duri cu voi înșivă, bucurați-vă de proces
și continuați să învățați mereu. Desenează
arta pe care vrei să o vezi, cântă muzica pe
care vrei să o auzi, scrie cărțile pe care vrei
să le citești."
Gintaras Jacunskas, Lituania

https://nova.lpf.lt/

''CRED CĂ SUNT UN
EXTRATERESTRU! Iată cum
este văzută arta prin ochii
multora. Când simt că nu mai pot
în CCS, închid ochii și visez că vin
de pe o altă planetă și caut să
găsesc viață pe această planetă
pentru a o lua de la capăt'
Alina Stefania, România

CARE SUNT PA Ș II URM Ă TORI?
Asigurați-vă că nu veți rata să parcurgeți traseul de învățare
inovator și atractiv de Învățare Holistică "Inovator de succes",
dedicat îmbunătățirii principalelor competențe necesare pentru a
gândi și acționa inovativ în sectoarele culturale și creative ale
economiei: înțelegerea principalelor componente ale inovațiilor în
sectoarele culturale și creative; conștientizarea și exprimarea
culturii; competențe digitale; antreprenoriat; realizarea ideilor
inovatoare în sectoarele culturale și creative.
Abordarea Învățării Holistice "Inovator de succes" va:
➢ familiariza cursanții cu setul de soluții inovatoare la nivel
European în CCS, contribuind astfel la viitoarea implicare de
succes a acestora în CCS;
➢ îmbunătăți și evalua abilitățile și competențele cursanților
necesare pentru a deveni inovatori de succes în domeniul CCS.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă
doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

