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vivant et vécu:

Loved living
Alphabet:

ainsi marche le cerveau.

that’s how the brain works.

aşa funcţionează creierul.

Un bon début
pour une bonne fin!

Beginning good
all good!

Începem bine,
totul bine!
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SUNTEŢI SAU DORIŢI SĂ DEVENIŢI AUTOR SAU ILUSTATOR DE CĂRŢI PENTRU COPII
ŞI CĂRŢI EDUCAŢIONALE PENTRU PREŞCOLARI MICI ŞI COPII ÎN VÂRSTĂ DE 3 – 8
ANI?
Cei care îşi exprimă interesul sau sunt aspiranţi să devină autori (creatori de texte) şi
ilustratori de cărţi pentru copii sunt invitaţi să participe la proiectul transnaţional inovator pentru
copii “Loved Living Alphabet” co-finanţat prin programul U.E. Erasmus + (2016 – 2019).
Candidaţii vor prezenta motivaţia lor, un CV şi portofoliu.
Dacă sunteţi selectat să participaţi:
• Veţi fi finaţat integral pentru a petrece doua luni în Germania, landul Saxonia, în
perioada iulie-august 2017
• Vă veţi alătura confraţilor autori şi ilustratori din Germania, Franţa, Lituania, România şi
Republica Cehă şi veţi avea oportunitatea schimbului de idei şi discuţiilor privind stilurile
şi tehnicile colegilor creatori din alte culturi
• Veţi parcurge un program intensiv şi inovativ bazat pe metode de învăţare pentru
educaţia copiilor în vârstă de 3 – 8 ani, cum să citească şi să scrie pe baza
metodologiei proiectului Loved Living Alphabet Erasmus+
• Programul de training va fi oferit în limbile engleză, germană, franceză.
• Veţi beneficia de avantajul unei oportunităţi de dezvoltare profesională ca autor sau
ilustrator, care vă va sprijini propriile eforturi creative, în timp ce vă va oferi simultan
oportunităţi de a învăţa mai mult despre educaţia copilului şi a educatorului
• Veţi învăţa să creaţi o carte ilustrată pentru copii, cu caracter amuzant şi instructiv în
acelaşi timp.
• Lucrarile realizate în colaborare cu ceilalţi colegi şi parteneri de proiect vor fi publicate
sub egida proiectului Loved Living Alphabet
• In 2019, anul de finalizare al proiectului, lucrarările vor fi prezentate şi promovate la
evenimentele care vor avea loc în 6 state în cadrul contextului unei EXPOZIŢII
ITINERANTE
Dacă sunteţi interesat într-o viitoare explorare a acestei oportunităţi unice, vă rugăm contactaţi
partenerul român de proiect, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, la email:
externe@cciasb.ro sau telefon: +40 269 210503, +40 745 085120, contact Anca Muntean. Vă
aşteptăm!
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