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26 - 27 Martie 2012 – Napoli, Italia  
 
 
A cincea întâlnire în cadrul proiectului INVOLVE – 
„Implicarea formabililor cu nivel scăzut de educaţie în 
procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii” a avut loc în 
perioada 26 - 27 Martie 2012 la Napoli, Italia, întâlnire la 
care au participat din partea ASOCIAŢIEI ‘EUROED’ 
următoarele persoane: dna. Mariana MATACHE, dna. 
Simona ŞERBAN, dl. Marin MATACHE, dl. Marius 
BOBEANU şi dl. Alin DRĂGHICI.  
 
La evenimentul organizat de partenerul italian Consorzio 
Mercurio au participat în total 20 de persoane din cele 6 
ţări partenere. 
 
Această întâlnire a avut un impact foarte mare asupra 
tuturor partenerilor, înspecial asupra ASOCIAŢIEI 
’EUROED’ întrucât delegaţia noastră a avut inedita 
experienţă de a vizita Închisoarea Lauro. 
 
Ce este cu totul deosebit de activităţile noastre este 
faptul că partenerul italian organizează cursuri pentru 
deţinnuţii din Penitenciarul pe care de altfel l-am şi 
vizitat în prima zi a întâlnirii de la Napoli. 
 
Până acum nu am considerat aceşti oameni ca putând fii 
un grup ţintă pentru cursurile noastre, dar în urma 
experienţei acesteia am realizat că sunt persoane 
defavorizate, excluse din societate şi că este important 
să îi ajutăm să se reintegreze, mai ales pe aceeia care vor 
părăsi în viitorul apropiat penitenciarul. 
 
Întorşi la sala unde se desfăşura evenimentul, partenerul 
german ne-a prezentat informaţii despre formularul de 
raportare, dar mai ales despre Baza de date EST. 
Totodata partenerii au căzut de comun acord asupra 
sarcinilor care le revin în ceea ce priveşte elaborarea 
raportului final, precum şi a datelor până la care aceste 
materiale trebuiesc finalizate.  
 

 
 
 
 
 

În cea de-a doua zi a întâlnirii am discutat despre 
rezultatul final al proiectului INVOLVE, despre sarcinile 
pe care le avem şi mai ales despre modul în care vom 
disemina acest material care vine în sprijinul nu numai a 
trainerilor care lucreaza cu persoane cu un nivel scăzut 
de educaţie, ci şi în ajutorul organizaţiilor furnizoare de 
formare profesională şi a tuturor persoanelor interesate 
de acest domeniu/grup ţintă. 
 
Următoarea întâlnire va avea loc în luna iunie 2012 la 
Newcastle în Marea Britanie. 
 
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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