DIST Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship
Număr proiect 2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004621 Durată: 01/09/2015 – 01/09/2018

Buletin informativ nr.6 Toamna 2017
Parteneri:

www.asev.it

Din luna septembrie a început ultimul an al proiectului DIST, care se va încheia în septembrie
2018, după Conferințele Naționale finale din toate țările partenere. Ideea de a promova
sentimentul de inițiativă și spirit antreprenorial este, în final, o acțiune reală și a fost realizat
proiectul de trezire a "gustului pentru afaceri" printr-o povestire digitală. Acum, pe canalul you
tube sunt postate toate interviurile tinerilor antreprenorilor , inovatoare și pozitive, preluate de
la partenerul din fiecare țară, dar și videoclipuri tematice VET(formatori ai educației profesionale)
care pot fi utilizate de diverși utilizatori, atât de către întreprinzători cât și de aspiranții
antreprenori, profesori ,cursanți sau pur și simplu de către curioși.
Luna trecută a avut loc ultima Mobilitate programată și un grup de antreprenori și antreprenori
aspiranți italieni, selectați de CDi Manager, au plecat în Spania la birourile CECOT și în câteva
întâlniri au analizat unele aspecte ale povestirii și au participat la cursuri interesante cu diferite
tematici.

www.uni.lodz.pl/

www.aoaarges.ro

www.fci.cat

Momente de mobilitate în Spania, la sediul partenerului spaniol CECOT
În luna octombrie s-a desfășurat ultima ședință, care a avut loc la Lodz, în Polonia, la sediul
partenerului polonez ULO. A fost o întâlnire foarte eficientă pentru a da un ultim impuls proiectului
DIST, perfect condusă de liderul proiectului, organizația italiană ASEV, și găzduită confortabil de
partenerul polonez. În timpul ședinței au fost procesate ultimele orientări operaționale ale
Proiectului. Au fost, de asemenea, discuții interesante cu privire la gestionarea rezultatelor
intelectuale care urmează să fie utilizate după proiect, deoarece utilizarea documentelor publicate
la încheierea proiectului este unul dintre obiectivele DIST, pentru a oferi antreprenorilor,
antreprenorilor aspiranți, formatorilor și profesorilor din școlile profesionale disponibilitatea
resurselor educaționale care pot fi folosite de toată lumea chiar și după încheierea proiectului.

www.cdimanager.it

http://pratika.net/wp/

Întâlnirea de deschidere DIST - Lodz (Polonia)
Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul www.distproject.eu, de unde este posibil să vă
conectați la pagina Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/ pagina
Linkedin sau să trimiteți mesaje prin Twitter.
Pentru mai multe detalii despre Proiect contactați liderul de proiect ASEV la adresa: g.rigoli@asev.it
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