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19 - 20 Septembrie 2011 – Bucureşti, România  
 
 
A patra întâlnire în cadrul proiectului INVOLVE – 
„Implicarea formabililor cu nivel scăzut de educaţie 
în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii” a fost 
organizată de ASOCIAŢIA ‘EUROED’ în perioada 19 - 
20 Septembrie 2011 la Bucureşti. 
 
Întâlnirea a debutat cu un cuvânt de bun venit din 
partea doamnei Mariana MATACHE, Preşedintele 
ASOCIAŢIEI EUROED. 
 
Pentru a distinge atmosfera şi a-i ajuta pe 
participanţi să se integreze în grup, dar mai ales să 
se cunoască între ei am organizat un joc de cuvinte. 
 
În continuare doamna Mariana MATACHE le-a 
prezentat participanţilor organizaţia pe care o 
conduce, activităţile derulate şi nu în ultimul rând 
proiectele pe care le implementează. 
 

 

 
 
 
 
 
  
După cuvântul de bun venit adresat oaspeţilor, 
fiecărui partener i-a venit rândul să prezinte studiul 
3, care a constat în identificarea factorilor de succes 
în vederea motivării şi includerii persoanelor cu 
nivel scăzut de educaţie in procesul de învăţare pe 
tot parcursul vieţii. 
 
Imediat după prânz am continuat cu organizarea şi 
participarea la atelierele de lucru „Stiluri de 
învăţare” moderat de partenerul din Marea Britanie 
şi „Motivare pentru re-integrarea pe piaţa muncii 
mulţumită analizei competenţelor” moderat de 
partenerul din Italia, Afol Sud Milano. 
 
Prima zi s-a încheiat cu turul de oraş organizat special 
pentru oaspeţii noştri, care erau pentru prima dată la 
Bucureşti. 
 
A doua zi a debutat cu vizita la Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă unde doamna 
Director Executiv Adjunct Cornelia RADU ne-a 
prezentat instituţia în cadrul căreia îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi proiectele pe care le 
implemente
ază şi a 
căror grup 
ţintă sunt 
persoanele 
cu nivel 
scăzut de 
educaţie. 
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După vizita la AJOFM Ilfov ne-am întors la sală, 
unde am prezentat interivurile cu grupul ţintă. 
Aceste interviuri prezintă răsunsurile unor 
persoane încadrate la categoria persoane cu nivel 
scăzut de educaţie, care au fost întrebate 
următoarele: 

 Cum aţi aflat despre aceste cursuri? 
 Ce v-a determinat să veniţi la cursuri? 
 Ce v-a motivat să nu abandonaţi cursurile? 
 Ce v-a plăcut cel mai mult la aceste cursuri? 
 Aţi recomanda cursurile şi altor persoane? 
 Sunteti interesat/ interesata sa participati in 

viitor si la alte program de formare? 

În încheierea întâlnirii s-a discutat despre pregătirea 
următoarei faze a proiectului precum şi pregătirea 
următoarei întâlniri. 
 
Următoarea întâlnire va avea loc la Napoli, Italia, în 
luna Martie 2012. 
 
 
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  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


