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13-14 Octombrie 2010 - Jena, GERMANIA 
 
Prima întâlnire în cadrul proiectului INVOLVE – 
„Implicarea formabililor cu nivel scăzut de educaţie 
în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii” s-a 
desfăşurat în perioada 13-14 octombrie 2010 la 
Jena în Germania, întalnire la care a participat din 
partea ASOCIAŢIEI ‘EUROED’ Eliza – Marilena 
CÂRCEI.  
 
La acest eveniment au luat parte 18 persoane din 7 
țări  (Germania, Italia, Marea Britanie, Turcia, 
Spania, Cehia și România), a cărui gazdă a fost chiar 
coordonatorul proiectului Thüringer 
Volkshochschulverband e.V.  
 
În prima zi a întâlnirii, gazdele noastre ne-au invitat 
să vizităm centrul în care îşi desfăşoară activitatea - 
Thüringer Volkshochschulverband, situat în Jena. A 
fost o ocazie extrem de interesantă de a vedea care 
este nivelul serviciilor pe care partenerul german le 
oferă, dar mai ales condiţiile din sălile de clasă. De 
asemenea am avut ocazia să o cunoaştem pe 
doamna Petra Herzog Coordonator Formare, care 
ne-a prezentat gama de cursuri oferită de instituţia 
la care lucrează. 
 
După primirea călduroasă, fiecare partner şi-a 
prezentat instituţia, activităţile derulate, rolul său în 
organizaţia pe care o reprezintă şi nu în ultimul rând 
aşteptările pe care le are de la acest proiect, 
INVOLVE. 
 
Una din temele care au fost discutate în cadrul 
acestei prime întâlniri a fost grupul ţintă al 
proiectului. În încercarea de a  aborda acest subiet 
ne-am dat seama că mai întâi trebuie să definim 
termenul de persoană cu nivel scăzut de educaţie. 
În acest sens fiecare partener a realizat pe o coală  

 
 
 
de flipchart o schemă a sistemului educaţional din 
ţara sa. După finalizarea şi prezentarea acestor 
lucrări am observat că în unele ţări sistemul 
educaţional este semnificativ diferit de al celorlalte 
ţări, motiv pentru care am decis să consideram că 
grupul nostru ţintă sunt persoanele care au 
abandonat şcoala înainte de finalizarea 
învăţământului obligatoriu şi care nu mai au vârsta 
pentru a se reîntoarce în sistemul de învăţământ 
general obligatoriu. 
 
Tot în cadrul primei zile s-a discutat despre sarcinile 
pe care fiecare partener trebuie să le îndeplinească  
în cadrul proiectului INVOLVE, stabilindu-se astfel şi 
datele următoarelor întâlniri. 
 
În seara primei zile, coordonatorul de proiect a 
organizat pentru oaspeţii săi un tur de oraş. Jena 
este cunoscut ca un oraş universitar situat în centrul 
Germaniei şi fiind al doilea ca mărime, în regiunea 
Thuringia, după Erfurt. 
 
 
In a doua zi a întâlnirii din Jena, am discutat despre 
una din sarcinile care urma să fie îndeplinită şi 
anume Studiul I. Partenerul din Cehia, care este 
responsabilul acestui studiu ne-a prezentat 
structura, precum şi ceea ce va conţine 
materialului, astfel: 
 

 Cine sunt formabilii cu nivel scăzut de 
educaţie? 

 Care este dimensiunea grupului ţintă? 
 Persoane implicate în procesul de învăţare 

pe tot parcursul vieţii. 
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Întrucât activităţile de diseminare joacă un rol 
foarte important în cadrul oricărui proiect, am 
discutat şi am hotărât în cadrul celei de-a doua zi a 
întâlnirii, că fiecare partener va fi responsabil de 
diseminarea proiectului INVOLVE în ţara sa, astfel 
că fiecare dintre noi va oferi informaţii, după caz, 
prin intermediul site-ului organizaţiei, mail-uri, 
newslettere, în cadrul seminariilor / întâlnirilor la 
nivel naţional, reţelelor naţionale etc. 
 
Ca şi platformă de comunicare, am decis să creăm 
un yahoo grup, unde vor fi încărcate toate 
materialele elaborate în cei doi ani de proiect 
INVOLVE – fiecare partener având sarcina să 
posteze propriile documente. 
 
În cadrul întâlnirii de la Jena s-a decis crearea unui 
logo pentru proiectul INVOLVE, sarcină pentru care 
va fi responsabil partenerul italian Consorzio 
Mercurio. 
 
Următoarea întâlnire va avea loc la Barcelona, 
Spania, în luna Februarie 2011.  
Persoanele care doresc să obţină mai multe 
informaţii despre proiectul “INVOLVEment of 
learners with low educational background into the 
lifelong learning process” sunt rugate să ne 
contacteze. 
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