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6 Iunie - 7 Iunie 2011 - Praga, Republica Cehă  
 
 
 
A treia 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 6 - 7 Iunie 2011 la Praga în 
Republica Cehă, întalnire la care au participat din 
partea ASOCIAŢIEI ‘EUROED’ doamnele: Carmina 
ALEXIU, Eliza – Marilena CÂRCEI şi Cornelia RADU.  
 
La acest eveniment au luat parte 19 persoane din 
cele 7 țări  partenere.  
Gazda evenimentului a fost partenerul spaniol 
„Euroface Consulting s.r.o.”, care ne-a urat bun 
venit la o asociatie pentru femei numită Uniunea 
Femeilor din Cehia. Aici, am primit informaţii despre 
situaţia legislativă din Cehia, legea anti-discriminare 
şi impactul asupra serviciilor oferite persoanelor 
discriminate, servicii sociale, sprijinul oferit în 
Regiunea Centru – Bohemia femeilor. 
 
La prânz ne-au fost prezentate programul întâlnirii 
şi am primit informaţii despre cele două ateliere de 
lucru în care de altfel am fost şi implicaţi în a doua 
zi a întâlnirii. 
 
Am continuat cu prezentarea studiului 2 care 
conţinea abordările folosite de fiecare partener în  
parte, abordări menite să atragă şi să implice grupul 
ţintă al proiectului INVOLVE în activităţi de învăţare 
pe tot parcursul vieţii. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Prima zi s-a încheiat cu un tur al oraşului Praga 
situat pe râul Vltava, în Boemia Centrală. 

Praga are diferite supranume, printre care Praga 
mater urbium ("mama orașelor"), "Orașul celor o 
sută de clopotnițe" sau "Orașul de aur". Din 1992, 
centrul istoric al Pragăi a fost inclus pe 
lista UNESCO a locurilor din patrimoniul cultural 
mondial. 
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A doua zi au fost organizate două ateliere de lucru 
moderate de partenerii din Marea Britanie şi 
Spania. Fiecare dintre noi am participat pe rând la 
aceste două activităţi, respectiv „Cum să pregăteşti 
trainerii să lucreze cu persoane cu nivel scăzut de 
educaţie” şi „Cum să motivezi persoanele cu nivel 
scăzut de educaţie să participe la activităţi de 
învăţare pe tot parcursul vieţii”. 
 
După prânz partenerul italian Consorzio Mercurio 
ne-a prezentat draft-ul pentru Studiul 3 şi am 
convenit asupra termenelor limită. 
 
 
 

 
 
 
 
Următoarea întâlnire va avea loc la Bucureşti, 
România, în luna Septembrie 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  


