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The Project DIST , "Digital Storytelling for spreading and promoting entrepreneurship" , born  with  
the intent to awaken the "desire of enterprise" , is close to the conclusion. Two DIST partners have 
already made their final national conference with great satisfaction: ULO and Pratika , organized the 
final conferences the first in the University of Lodz in Poland , the second in the University of 
Perugia in Italy. 
Proiectul DIST, "Digital Storytelling pentru răspândirea și promovarea antreprenoriatului", născut cu 
intenția de a trezi "dorința întreprinderii", este aproape de finalizare. Doi parteneri DIST au 
organizat cu succes conferința națională finală: ULO și Pratika, prima la Universitatea din Lodz din 
Polonia, iar a doua la Universitatea din Perugia din Italia. 
 
Ceilalți parteneri, CECOT, CDi Manager și AOA-ARGES, își programează conferințele finale în lunile 
iunie și iulie. Aceasta va fi ultima acțiune a Proiectului DIST, cu toate rezultatele intelectuale 
încheiate și disponibile pe site-ul proiectului (www.distproject.eu). Toți utilizatorii, atât din grupuri 
țintă, cât și alte persoane interesate, pot vedea toate videoclipurile cu interviuri, disponibile pe 
canalul dedicat YouTube cu subtitrări in engleze, pe lângă acestea pot descărca ghidul Storytelling 
și toate cursurile online (pentru formatori, pentru aspirant antreprenori și antreprenori), precum si 
chestionarele. Datorită acestor chestionare, ei vor avea posibilitatea de a primi un certificat 
specific de participare la cursurile online. Toate rezultatele sunt, de asemenea, disponibile pe 
platforma Moodle (www.moodle.org) într-o manieră foarte detaliată, cum ar fi în cazul altor 
depozitari OER (Resurse Educaționale Deschise) din UE. 
 
În luna Mai a avut loc ultima întâlnire a proiectului DIST, la Florența (Italia), la sediul partenerului 
italian Cdi Manager, acesta a fost o întâlnire foarte utilă pentru a da ultimul impuls proiectului DIST. 
ASEV, ca lider de proiect, a condus perfect întâlnirea, în timp ce managerul Cdi a găzduit toți 
participanții într-un mod foarte confortabil. 

        

                                                              Întâlnire DIST - Florența (Italia)                                                                                   

URMATORII PASI 

În următoarele luni, CECOT, CDi Manager și AOA-ARGES vor realiza Conferința Națională finală, în 
care vor fi prezentate toate rezultatele intelectuale, videoclipurile complete, videoclipurile VET, 
ghidul de povestiri și cursurile electronice, pentru formare, pentru antreprenorii și întreprinzătorii 
aspiranți. Cursurile electronice, bazate pe ghidul de povestiri și filme, vor fi baza pentru post-
exploatare după încheierea proiectului. 
 
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, vă rugăm să contactați liderul proiectului ASEV la adresa: 
g.rigoli@asev.it sau partenerul national AOA AG.  
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