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 În perioada 27-31 octombrie 2010, s-a desfăşurat în Turcia Conferinţa 
Internaţională GINCO (Grundtvig  International Network od Grundtvig 
Organizers), intitulată „Calitate şi ICT în cursurile Grundtvig – educaţia adulţilor”, 
organizată de Landcommanderij Alden Biesen, Belgia, şi găzduită de Institutul 
EGECED, Izmir. Conferinţa a reunit 92 de participanţi din aproximativ 20 de ţări 
europene, printre participanţi numărându-se reprezentanţi ai Comisiei Europene şi 
ai agenţiilor naţionale din ţări europene. România a fost reprezentată de 
conducerea departamentului Grundtvig al Agenţiei Naţionale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în persoana 
doamnelor Florentina şi Andreea, şi de doi profesori, Liliana Rujanu din Iaşi, şi 
subsemnata, Rodica Zimbru, de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava, 
participant din partea Asociaţiei Regionale pentru Educaţie şi Dezvoltare ARED 
Suceava.  Participarea mnoastră a fost posibilă printr-un grant VISA, finanţat de 
Comisia Europeană prin programul Grundtvig.  
 Lucrările conferinţei au cuprins prelegeri pe tematica educaţiei pentru 
dezvoltare durabilă, utilizarea ICT în cursurile pentru educaţia adulţilor, calitate şi 
inovaţie în educaţia adulţilor prin cursuri europene, precum şi workshopuri şi 
activităţi practice în vederea găsirii de soluţii pentru dezvoltarea calităţii cursurilor 
europene şi a participării la astfel de cursuri. 
 Educaţia adulţilor a devenit tot mai mult o prioritate europeană şi se cuvine 
să reamintim faptul c se acordă o mare atenţie, la nivel european, dezvoltării la 
adulţi a celor opt competenţe cheie. 
 Ceea ce am învăţat eu, realmente, la această conferinţă, în cadrul 
workshopurilor la care am participat, este calitatea pe care trebuie s-o aibă 
cursurile Grundtvig, dar implicit orice curs de formare furnizat de o organizaţie 
care se doreşte competitivă în acest sector, al educaţiei adulţilor. M-a impresionat 
prestanţa celor care au susţinut prezentări, calitatea discursurilor, relevanţa 
workshopurilor, dar mai ales persoanele cu care am colaborat.  
 Am întâlnit doi români minunaţi, stabiliţi în afara graniţelor ţării, români cu 
care merită să colaboraţi. Este vorba de Radu Syekely, stabilit în Finlanda, pe care 
de altfel l-am întâlnit şi anul trecut în septembrie la conferinţa despre family 



Learning din Stratford-upon-Avon, Marea Britanie, şi de Carmen Serghie Lopez, 
stabilită în Nisa, Franţa, ambii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea de cursuri 
Grundtvig. 
 Pentru cei care doresc, merită să se implice în programe Grundtvig, este o 
oportunitate de a valorifica cunoştinţe, dar şi de a le îmbogăţi, în egală măsură. 
 Mulţumesc încă o dată departamentului Grundtvig, model de profesionalism, 
pentru tot sprijinul acordat în participarea mea la cursuri şi conferinţe în cadrul 
acestui program. 
 

  
 

 


