
Conferinta finala a proiectului a avut 
loc in Nicosia, Cipru pe 17 ianuarie 
2019. Evenimentul a fost gazduit de  
Global College. 
Partenerii au prezentat toate 
produsele intelectuale ale 
proiectului.  
Participantii au avut sansa sa testeze 
una dintre metodele non-formale de 
lucru dezvolatate in cadrul 
proiectului. Este vorba despre 

instrumental de lucru numit “ 
Povestea mea personala” care poate 
fi gasita in Curricula de “Formare de 
formatori ARTSQUAD” , pe siteul 
proiectului. 

Activitatea a constat in folosirea 
unor recipient mici cu diferite 
produse in ele (lavanda, pudra de 
bebelusi, lemaie, crema de ghete, 
etc.) Facilitator i-a indemnat pe 
participant sa-si foloseasac amintirile 
ca modalitate de imbunatatire a 
abilitatii de vorbire in public.   
Scopul activitatii a fost sa promoveze 
cooperarea , constientizarea de sine 
si raspunsul empatic.  
 
Un discurs pe tema Storytelling a 
fost tinut de expertul in educatie, 
Mrs. Katerina Kyriakou. 
 
Pe 18 ianuarie, coordonatorul a 
gazduit ultima intalnire la Hotelul 
Castelli, unde partenerii au stabilit 
ultimii pasi pentru diseminare si 
asigurarea sustenabilitatii 
proiectului.  
 
Toate produsele intelectuale vor fi 
disponibile in mod gratuity pe 
adresa de website a proiectului.  
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PARTNERI 

Coordonator  

SEAL CYPRUS- Cipru Organisation for Sustainable Education & Active Learning (CIPRUS) 

 

Partnersi 

YSBF- YOUTH IN SCIENCE AND BUSINESS FOUNDATION (ESTONIA) 

 

SALVATI COPIII- FILIALA ARGES (ROMANIA) 

 

FIP- FUTURE IN PERSPECTIVE (IRELANDA) 

LINKIURI 

Urmariti pagina noastra de 

Facebook pentru noutati 

interesante despre proiect 

dar si despre Youth Work 

si Creative Media  

www.facebook.com/

ArtsquadEU 

Website oficial 

www.artsquad.eu 

  

Urmareste-ne pe Twitter  

#artsquadEU  

 

 

 

IDENTITATEA PRO-

IECTULUI  

Proiectul este co-finantat 

de Programul EU  

Erasmus+ 

 

Actiune Cheie: Cooperare 

pentru inovare si schimb 

de bune practici 

 

Actiune:  

Partneriat Strategic  

Domeniul: Partneriat Stra-

tegic pentru Tineret 

 

Obiectiv  

Dezvoltare pentru Inno-

vare 
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