ZIUA DOMNULUI GRUNDTVIG
Masă rotundă

În ziua de 18 noiembrie 2011 a avut loc la Casa Corpului Didactic Dolj ultima
manifestare din cadrul Săptămânii Educaţiei Adulţilor.
Masa rotundă vizează diseminarea şi valorizarea exemplelor de bună practică
prezentate de cadre didactice, beneficiari ai programului de învăţare GRUNDTVIG,
program naţional de valorizare a oportunităţilor de învăţare permanentă..
La activitate au participat douăzeci şi patru de cadre didactice din judeţul Dolj.
Invitaţi au fost doamna profesor Mia Sfredel, doamna profesor Marilena
Ciontescu, doamna profesor Liliana Cuica, domnul profesor Sorin Bîrsan, domnul
profesor Sergiu Ionicescu şi doamna profesor metodist Teodora Badea, care au
prezentat bunele practice dobândite în cadrul mobilităţilor.
Doamna profesor metodist Nicoleta Liţoiu a deschis evenimentul prin descrierea
Săptămânii Educaţiei Adulţilor ca eveniment anual naţional organizat de A.N.P.C.D.E.F.
Apoi a dat cuvântul invitaţilor.
Doamna Mia Sfredel a expus bunele practici dobândite în cadrul proiectelor
Grundtvig la care a participat.
Doamna Marilena Ciontescu a prezentat auditorului noi metode de colectare de
date achiziţionate în cadrul proiectului Grundtvig “Learning by Doing&Doing by
Learning”.
Experienţa dobândită în cadrul proiectului “Heritage for everybody” HEFORE a
fost împărtăşită de domnul profesor Sorin Bîrsan.
Beneficiarul unei bursei individuale Grundtvig domnul Sergiu Ionicescu a expus
trăirile şi experienţa acumulată “Formarea adultilor o alegere intre doua vocabulare”.
Doamna profesor metodist Teodora Badea a prezentat proiectul “European, for
example” EUFOREX, un proiect multilateral a cărei primă întâlnire avusese loc în Italia, în
perioada 14- 16 noiembrie 2011, în oraşul Reggio Emilia.Pe parcursul celor doi ani se va
realiza formarea şi implicarea a şase sute de voluntari din cele cinci ţări partenere
(Italia, România, Turcia, Spania şi Austria). Experienţa unor ţări ca Italia şi Spania în
practica voluntariatului nu pot decât să fie de bun augur pentru dezvoltarea acestui
domeniu în România şi Turcia.
Doamna profesor metodist Marinela Calangiu a încheiat masa rotundă cu
anunţarea deschiderii apelului pentru 2012 la oferta programelor Life Long Learning.
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