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Proiectul INVOLVE este finanțat de Comisia Europeană. 
Iunie 2012 

 
 
 
11 - 12 Iunie 2012 – Newcastle, Marea Britanie  
 
 
 
A şasea si ultima  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 11 - 12 Iunie 2012 la 
Newcastle, Marea Britanie, întâlnire la care a 
participat din partea ASOCIAŢIEI ‘EUROED’             
dna.  Ana – Elena COSTIN.  
 
La evenimentul organizat de partenerul din Marea 
Britanie au participat în total 19 persoane din cele 6 
ţări partenere. 
 
Evenimentul a debutat cu un cuvânt de bun venit 
adresat de Helen Norris şi de Stewart Deas care i-a 
găzduit de invitaţi la Centrul Vocaţional 
„Northumberland college” 
 
În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre: 

 raportul final al proiectului  
 broşura – rezultatul final al proiectului 
 posibile colaborări viitoare  

 
Prima zi s-a încheiat cu vizitarea Colegiului 
Northumberland şi prezentarea activităţilor, 
precum şi a proiectelor derulate de partenerul din 
Marea Britanie. 
 
În cea de-a doua zi fiecare partner a prezentat 
contribuţia sa pentru raportul final. ASOCIAŢIA 
EUROED a avut ca sarcină să compelteze secţiunea 
– rezultatele proiectului. 
 

 
 
 
 
 
 
După prezentarea celor realizate până în prezent, 
partenerii au fost de acord să stabilească noi 
termene limită până la care să finalizeze 
contribuţiile lor. 
 
În încheiere a fost evaluată întâlniriea, iar partenerii 
şi-au luat rămas bun. 
 

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. De asemenea pot 
accesa grupul yahoo special conceput pentru prezentul 
proiect. 

 
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  


