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 Documentul de față reprezintă o declarație de intenție a membrilor Clusterului. Manifestul vine în completarea viziunii, misiunii

și valorilor noastre ca document strategic care va sta la baza eforturilor și activităților Clusterului în anul 2022.
 
Viziune pentru viitor

Clusterul de Educație C-EDU consideră că educația stă la temelia succesului oricărei comunități. Viitorul aparține
economiei cunoașterii, acesta este singurul domeniu cu resurse neepuizabile. Ecosistemul educațional clujean dispune
de toate resursele necesare pentru ca acesta să prospere.
 
Viziunea noastră este de a crea un ecosistem educațional conectat și competent, care pune în centrul proceselor
educaționale tânărul clujean, asigurându-i acestuia instrumentele și abilitățile care îl vor transforma într-un membru
competent, empatic, participant activ la dezvoltarea societății și a comunității din care face parte.
 
Educația crează oportunități de colaborare și parteneriate pe termen lung, prin punți între toți actorii implicați în
educația clujeană. Vom acționa ca un spațiu de dialog și colaborare în vederea îmbunătățirii accesului tinerilor la
structuri educaționale și formative, la creșterea calității proceselor educaționale și conectarea educației continue cu
mediul economic. 
 
Clusterul și membri acestuia își asumă responsabilitatea educației prin crearea de comunități care învață și se
dezvoltă în permanență. Ne vom folosi resursele interne într-un mod sinergic, bine gândit, spre binele comunității în
care trăim. Nu credem în societăți polarizate. Diferențele creează forța colectivă, o educație completă este una
incluzivă.
 
Clusterul de Educație este o cale de acces către multidisciplinaritate și interdisciplinaritate. Multidisciplinaritatea
reprezintă una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale ecosistemului educațional clujean. Susținem
intersectarea formării profesionale continue cu cercetarea și inovarea, cu scopul de a avea educația adaptată la
dinamica schimbărilor sociale. 
 
C-EDU își asumă conceptul de entitate inovatoare în formarea capitalului uman adaptat la inovațiile și schimbările
tehnologice care condiționează dezvoltarea educațională. Ne dorim un viitor unde educația răspunde nevoilor pieții
muncii, având în vedere digitalizarea vom lua în considerare și importanța stării de bine a elevilor, studenților, și
dascălilor. Nu putem avea o educație de calitate fără a facilita accesul profesorilor la educația secolului 21.
Recunoaștem avantajul competitiv asigurat de către profesorii și dascălii clujeni.

Clusterul de Educație este un conector național și internațional, promovând standardele de calitate ale proceselor
educative și conectarea acestora cu cele europene.

Proiectele noastre 
 
Clusterul de Educație este entitatea din România care construiește marca “StartupCity Cluj-Napoca”, ca parte a inițiativei
#European Innovation Area a StartupCities
Direcțiile noastre de acțiune:

From the World to Cluj Clusterul este entitatea care pune în practică inițiativa Global StartupCities la nivel local. 
From Cluj to the World Clusterul crește nivelul de inovare în oraș prin inițiative precum Fondul de Inovare și Experiment Cluj - FIX Cluj

 

https://globalstartupcities.eu/
https://fixcluj.eu/

