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Încep să apară rezultatele

-Echipa română a finalizat prima versiune a
weblogului care este trimisă şi partenerilor.
- Rezervarea domeniului şi primele testări.
- Avem Weblog: http://weblogformigrants.ro
-La începutul lui octombrie am invitat la centru
primii copii care au părinŃii în Italia şi Spania şi
tutorii acestora.
- Partenerii din Italia şi cei din Spania ne-au trimis
primele versiuni ale materialelor ce urmează să
formeze: Survival Kit.

Primele activităŃi cu copiii şi tutorii acestora
la ODL Center din Călăraşi în septembrie 2009

A treia întâlnire transnaŃională

Ce s-a întâmplat la Granada ?

Granada, Spania,
27 – octombrie 2009

SCIENTER ESPAÑA, instituŃie cu sediul în
Granada a fost gazda celei de-a treia întâlniri
transnaŃionale. Aici s-au discutat şi testat versiunile
finale ale weblogului şi Kitului de supravieŃuire.
Partenerii spanioli au facilitat întâlniri ale echipei de
proiect cu persoanlităŃi regionale responsabile cu
problematica migrantilor. Au fost realizate interviuri
cu români din Granada.

Noi deschideri: InvitaŃie la WKO
(Camera de ComerŃ din Viena)

AsIP-ODL Center dă curs invitaŃiei Camerei de
ComerŃ din Viena participând cu doi reprezentanŃi
la un schimb de experienŃă care are ca scop
stimularea integrării migranŃilor, proiect intitulat
Mentoring pentru migranŃi.

21 decembrie 2009

Viena, schimb de experienŃă

ActivităŃi

Călăraşi, Seminar de valorificare

Decembrie 2009

Săptămâna educaŃiei adulŃilor

* distribuirea de pliante în şcolile din Călăraşi
* prezentarea Weblogului în şcoli
* seminar de valorificare la sediul AsIP-ODL Center
în data de 17 decembrie 2009

InstituŃii partenere:

AsociaŃia pentru InvăŃare Permanentă - Open and
Distance Learning Center Călăraşi – România în
parteneriat cu Primăria municipiului Călăraşi
SCIENTER ESPAÑA – Granada, Spania
CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE – Partinico,
Italia

Echipa:

Candela Impastato Giussepa, Capodici Rossella, Noto Serena, Ficarrota
Pietro, Sulovska Petra, Esteban Begoña, Muñoz Castro Miguel Ángel,
Lubián Graña Carlo, Olaru Adriana, Micescu Vergilica, Scarlat Ilona, Vlad
Liliana, Gheorghe Edvina Andreea, Georgescu Valeriu, Micescu Istrate
Zenovie, Enescu Ionela, Scarlat Iane, Micescu Nicolae

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaŃie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe
care le conŃine.
Material realizat de către:

Asociatia pentru Invatare Permanenta Open and Distance Learning Center Calarasi

