
  

NEWSLETTER 2 
“INVOLVEment of learners with low educational background into the lifelong learning process” 

GRU-10-P-LP-172-B-DE 

Proiectul INVOLVE este finanțat de Comisia Europeană. 
Mai 2011 

 
28 Februarie - 1 Martie 2011 - Barcelona, SPANIA 
 
A doua 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 28 februarie - 1 martie 2011 
la Barcelona în Spania, întalnire la care au participat 
din partea ASOCIAŢIEI ‘EUROED’ doamnele: 
Mariana MATACHE şi Carmen LAZA  
 
La acest eveniment au luat parte 24 de persoane 
din cele 7 țări  partenere. De această dată gazda 
evenimentului a fost partenerul spaniol „Universitat 
de Barcelona”, care ne-a urat bun venit, ne-a 
prezentat programul întâlnirii, precum şi staff-ul 
implicat în proiect şi alte activităţi pe care le 
derulează organizaţia lor. 
 
După prezentarea gazdelor şi a desfăşurătorului 
întâlnirii,  s-a făcut un scurt joc, iar de la orele 10 
grupul din Cehia a prezentat rezultatul studiilor 
privind sistemul educaţional din fiecare ţară şi 
situaţia grupului ţintă al proiectului. În continuare  
s-au făcut comparaţii pentru a vedea similarităţile şi 
diferenţele dintre situaţia învăţământului şi a 
grupului ţintă căruia i se adresează activitatea de 
LLL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A urmat o scurtă prezentare a activităţilor şi a 
angajaţilor EICA (o asociaţie spaniolă care se ocupă 
în special de oferirea de consultanţă imigranţilor şi 
de educaţia lor - Espai d’Inclusio Casc Antic). 
Remarcabil a fost faptul că se lucrează în mare 
parte cu ajutorul voluntarilor care se oferă să se 
ocupe de persoanele ce apelează la această 
asociaţie. După şedinţă, în timpul liber, am profitat 
şi am asistat la o oră de limba spaniola predată de 
un tutore voluntar unui grup foarte pestriţ (din   
punct de vedere al naţionalităţilor cursanţilor) 
format din imigranţi din Libia, China, Japonia, India. 
  
În continuare am participat la un atelier de lucru în 
cadrul căruia fiecare ţară a întocmit câte o lista cu 
principalele probleme care îngreunează sau chiar 
împiedică participarea grupului ţintă la activităţi de 
învăţare pe tot parcusul vieţii. Materialele elaborate 
au fost prezentate şi discutate de toţi partenerii.  
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Prima zi s-a încheiat cu un tur al oraşului Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A doua zi am vizitat un alt centru destinat educaţiei 
adulţilor mult mai mare decât primul, cu mai multe 
genuri de activităţi dedicate educaţiei adulţilor, 
finanţat exclusiv de stat unde am avut plăcerea să 
intrăm la două cursuri, unul dedicat persoanelor în 
vârstă şi celălalt imigranţilor. Tot aici am asistat la o 
prelegere deosebit de pertinentă despre motivarea 
adulţilor în a participa la LLL, ţinută de conducătorul  
 

 
 
 
acestei instituţii - un pedagog desăvârşit, cu un stil 
de predare captivant şi profesionist. 

 
 
Întorşi la sediul EICA am discutat despre diseminare 
şi am decis ce logo vom folosi pentru proiectul 
INVOLVE. 
 
Următoarea întâlnire va avea loc la Praga, Spania, în 
luna Iunie 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. 
 

ASOCIAŢIA 'EUROED' 
Preşedinte:   dna. Mariana MATACHE 

Persoană de contact: Eliza – Marilena CÂRCEI 
str. Frumoasa nr.52, ap.2, Sector 1 Bucuresti 
Tel: 021 300 41 09, Fax: 021 300 41 10 
www.euro-ed.ro  office@euro-ed.ro  


