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Stimată Doamnă / Stimate Domn! 

 
Avem plăcerea să Vă invităm la o masă rotundă cu tema „Educaţia 

adulţilor în contextul crizei economice”,  care va fi organizată pe 30 

septembrie 2011 începând cu ora 16.30.  
 
Locaţia: Sala „Mentă” a Hotelului Hunguest Fenyo, Miercurea Ciuc. 
 
Pentru a genera discuţii pe tema educaţiei adulţilor am invitat câţiva 
reprezentanţi ai unor organizaţii care vor prezenta practici pozitive 
din domeniul lor de activitate. Aceste dezbateri vor fi prezentate de 
către: 
 
Dr. Anca Colibaba – Presedinte Executiv al Fundaţiei EuroEd, 

profesor universitar.  

EuroEd este activ pe toate nivelele educaţiei: de la grădiniţă până la 
educaţia adulţilor.  Pentru adulţi derulează programe de dezvoltare 
a competenţelor lingvistice şi manageriale, a gestionarii inovatiei in 
educatie dar şi numeroase proiecte destinate pietei muncii precum si 
unor grupuri dezavantajate.  
 
Péter György – director al Departamentului Socio-Medical în cadrul 
Caritas Alba Iulia. Acesta va prezenta programele de calificare a 
Şcolii Caritas, programe adaptate nevoilor speciale ale angajaţilor 
Caritas în domeniul social. 
 
Mihály István – coordonator de proiecte la Fundaţia Civitas, va 
prezenta programe de instruire desfăşurate în cadrul diferitelor 
proiecte de dezvolatare rurală.   
 
Bogdan Gioară – director al organizaţiei Reper21. Organizaţia este 
preocupată de teme precum educaţie ecologică, educaţia 
consumatorilor, educaţie pentru responsabilitate socială. Titlul 
prelegerii: „Schimbaţi lumea cu coşul de cumpărături! Fiţi consumatori 

responsabili !” 

 
Kocsis Erika – director al Centrului Educaţioanal Soros. Titlul 
dezbaterii ei: „Educaţia adulţilor într-un oraş mic - factori de motivare a 

adulţilor.”  
 

      Moderator: Dr. Papp Z. Attila, sociolog,  expert în educaţie 
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Organizatorii se bazează pe participarea activă a tuturor 
invitaţilor. Pe baza dezbaterilor  sus menţionate dorim să generăm 
discuţii pe următoare teme:  : 

� Educaţia adulţilor în România = fabrică de diplome? 
� Noi joburi = noi competenţe? 
� Care sunt lipsurile cele mai grave ale ofertei de educaţie a 

a adulţilor? 
� Angajarea persoanelor cu dizabilităţi: realitate sau utopie? 
� Multlingvism: trend sau necesitate? 
� Care este valoarea limbilor pe piaţa muncii? 
� Educaţia ecologică a adulţilor – care sunt metodele 

promiţătoare? 
� Care sunt rezultatele educaţiei adulţilor din perspective 

comunităţii locale? 
� Este posibilă educaţie pe principiu economic într-o regiune 

mică şi slab dezvoltată din punct de vedere economic? 
� Cum putem motiva adulţii să înveţe? Îi putem motive noi, 

furnizorii de oferte educaţionale? 
� În ce măsură este posibilă adaptarea modelelor Europene 

de educaţie pentru adulţi?   
� Practici pozitive (exemple de urmat). 

 
Sperăm ca această masă rotundă va oferi un bun prilej de schimb 
de experienţe şi cooperare între actorii din domeniul educaţiei 
adulţilor. Discuţiile începute în cadrul mesei rotunde vor putea fi 
continuate în cadrul recepţiei organizate cu ocazia împlinirii a 15 
ani de existenţă a Centrului Educaţional Soros.  Recepţie va avea 
loc în aceeaşi locaţie începând cu ora 19.00.   

Prin prezenenta vă invităm cu drag să participaţi şi la această 

recepţie!  
 
În speranţa că veţi onora aceste evenimente, vă rugăm să 
semnalaţi prin e-mail (sec@asec.ro) intenţia Dvs. de participare 
până la data de 21 septembrie. La aceeaşi adresă de e-mail vă stăm 
la dispoziţie cu detalii.  

 
Cu sinceră consideraţie, 

Kocsis Erika, director 
Centrul Educaţioanl Soros 

 
Miercurea Ciuc, 15 septembrie 2011 


