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NEWSLETTER

BINE AȚI VENIT LA PROIECTUL CUBE!
Incubator pentru reziliența sectoarelor culturale și creative
Proiectul CUBE este în strânsă legătură cu dezvoltarea activităților educaționale,
dar într-o manieră modernă și digitală, ce se confruntă cu noi provocări ca
urmare a crizei Covid 19. Acest proiect își propune să ajute artiștii să dezvolte
competențe digitale și o mentalitate antreprenorială pentru a îmbunătăți
creativitatea educațională. Proiectul CUBE va ajuta, de asemenea, artiștii și
profesioniștii din domeniul culturii să își îmbunătățească competențele
antreprenoriale prin crearea unei platforme OER și a unei arhive de resurse care
va conține toate elementele relevante.
7 parteneri europeni și-au unit experiența pentru a dezvolta un set de rezultate
extrem de transferabile, inclusiv proiectarea unui mecanism de incubare virtuală
pentru artiști și furnizarea de incubatoare culturale.

CE AM REALIZAT PÂNĂ ACUM!
Toți partenerii și-au finalizat cercetările și au creat o hartă a incubatoarelor
cultural existente în Europa. În plus, cercetătorii au încheiat parteneriate cu
artiști și IMM-uri implicate în evenimente culturale și a fost realizată o analiză a
nevoilor care să conducă la conceperea unui curriculum inovator și incluziv.
Toate aceste informații vor fi disponibile în curând pe site-ul proiectului într-un
raport pan-european și un raport de bune practici colectate de la toți partenerii.
Prima Întâlnire Transnațională a fost organizată online.
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Ce va urma în 2022!
După identificarea incubatoarelor culturale în epoca Covid 19, următorul pas
este conceperea unui program virtual de antreprenoriat nu numai pentru artiștii
adulți, ci și pentru persoanele cu competențe reduse care au legătură cu
sectorul cultural. De asemenea, dezvoltarea unui kit de resurse care va
prezenta toate informațiile relevante, inclusiv metodologiile și manualele legate
de antreprenoriat și îndrumarea artiștilor pentru a-și lansa propriul Proiect de
Incubare în incubatorul virtual. Acesta va servi drept punct de legătură între
artiști și lucrătorii culturali.

Pasul final va fi o schemă de formare pilot a tuturor aspectelor metodologiei
OER pentru a atesta sustenabilitatea ideii CUBE. Acest lucru va conduce la
realizarea unui program pilot de incubatoare culturale care va permite artiștilor
să își exerseze în mod real, dar virtual, competențele.
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Partenerii Asociați

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest material reflectă doar opinia autorilor și Comisia Europeană nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizare care ar putea fi făcută din informațiile conținute în acest
document.

3

