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Echipa de implementare a proiectului 

 

 

• Angela SAVA – coordonator 

• Doina PARTENIE 

• Teodora RUGINOSU 

• Marie-Victoire PÎSLARU  

• Alexandru SAVA  

• Razvan RUGINOSU 

• Emanoil SAVA 

• Adriana PETROVICI 
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Descrierea grupului țintă 

Grupul țintă a fost format inițial din 30 adulți, dar pe parcurs a crescut la 38. Este vorba de colaboratori ai 

asociației, foști cursanți, foști sau actuali beneficiari ai FORMARE STUDIA, cu vârste între 20 și 70 ani, care 

lucrează în domenii diverse: profesori, funcționari publici, juriști, ingineri, etc. 
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Activități derulate în proiect 

În primul an de proiect s-a înființat clubul CASPAN. Pornind de la nevoia de învățare exprimată de către  

țintă: ce, cum, când, de la cine vor să învețe, s-au organizat întâlniri.  

 

 

 

 

 

 

 

Primele două sesiuni au fost organizate de 

formatori, iar apoi, conform unei 

planificări, sesiunile au fost organizate și 

livrate de către grupul țintă. Astfel fiecare a 

învățat de la ceilalți ceva nou. Întâlnirile au 

fost interesante, inedite, ne-au surprins 

prin varietatea tematicii și modul de 

realizare. Împreună, echipa de 

implementare și grup țintă, am învățat să confecționăm 

ornamente de Crăciun, am participat la activități de destindere 

și dezvoltare a creativității, am învățat/reînvățat să patinăm,  

am vizionat spectacole, am pictat ouă pentru Paște cu 

preșcolari și școlari, am dansat, am ascultat muzică, am recitat 

poezii, am învățat să facem fotografii, am conceput Ghidul 

mentorului, am participat la întâlnirile internaționale 

organizate în proiect, am promovat proiectul la Festivalul 

Internațional al ONG-urilor Ieșene.  

Pe lângă întâlnirile din cadrul clubului au fost și 

interacțiunile pe grupul de facebook CASPAN- 

Romania, special creat. Membrii clubului au 

lansat on-line discuții interesante, au postat 

anunțuri pentru evenimente culturale și 

științifice, s-au consiliat reciproc, au participat la 

concursurile lansate de FORMARE STUDIA.   
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Strategii utilizate pentru a motiva grupul țintă să colaboreze pe platformă/facebook. 

Am desemnat persoane care să anime discuțiile, am postat informații de interes general, am lansat 

concursuri. 

Dificultăți pe care le-am întâmpinat  în angajarea grupului țintă 

Unii membri ai clubului nu au fost de acord să-și facă cont de facebook, alții au fost cititori pasivi, s-au 

rezumat la a da like fără să comenteze materialele citite sau să posteze materiale. 

Strategii pe care le-am utilizat pentru a înlătura dificultățile 

Am asigurat grupul că în contul de facebook nu pot intra persoane din exterior și că interacționează doar 

membrii clubului, adică persoane cunoscute. La final doar două persoane din grupul țintă nu au cont de 

facebook. Echipa de proiect le-a trimis acestora pe mail informațiile pe care le-a considerat mai 

importante. 

Impresii culese de la grupul țintă  

Grupul țintă a învățat tehnici de prezentare și autoprezentare, a dobândit/și-a dezvoltat competențele 

necesare planificării, organizării și desfășurării unei sesiuni cu adulții, a participat la întâlnirile de proiect, 

a dezvoltat materiale, a primit și transmis informații pe facebook.   

 

" CASPAN este un proiect inovator care a reușit să aducă împreună persoane din medii diverse, cu vârste 

și  preocupări diferite, punându-le în față provocarea de a găsi un spațiu de interes comun. 

Activitățile desfășurate au fost interesante, interactive, atractive și mai ales pline de căldură sufletească. 

S-au stabilit noi contacte, s-au creat prieteni noi, am învățat unii de la alții, ne-am împărtășit din 

experiența noastră și am petrecut timpul în mod util și plăcut. 

Fiecare și-a descoperit noi valențe pe care, poate, nu și  le cunoștea 

până acum iar acest lucru este important atât pentru activitatea 

grupului cât și din perspectiva dezvoltării personale, în contextul 

educației pe tot parcursul vieții. "  

 Daniel Cezar Humelnicu 

" CASPAN pentru mine a însemnat: oameni noi, oportunități noi, 

socializare, prietenie, înfruntarea unor temeri, veselie, optimism, am 

învățat lucruri noi, am trăit experiențe noi, un mediu securizat, m-am 

simțit valorizată, am participat la un atelier internațional despre 

educația adulților, am avut ocazia să mă întâlnesc pe facebook cu 

membrii clubului și am găsit astfel răspunsuri la o serie de întrebări 

……..m-am simțit utilă. " Mulțumesc pentru toate acestea ! 

P.S. Salutari și succes tuturor celor implicați în proiect." 

Doina 
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" Am întâlnit oameni admirabili care au reușit să facă frumoase și 

interesante întâlnirile de la club, am cunoscut oameni generoși care 

au împărțit, din toată inima, din cunoașterea și talentul lor. 

Întâlnirile  din cadrul proiectului au pus în valoare pe fiecare dintre 

participanți și au constituit  prilejuri de a se lega noi relații de 

prietenie, de a cunoaște oameni cu preocupări și idei interesante."  

Dorin 

 

Participând la activități și creând o legătură cu ceilalți membri, 

m-au făcut să înțeleg că nu condiția noastă socială, 

profesională sau financiară ne fac ceea ce suntem, ci 

personalitatea noastră. Datorită acestor activități am devenit 

mai sociabilă, mai interesată să știu cât mai multe lucruri și am 

învățat cât de importantă este comunicarea. 

Nadia 

 

" Pentru mine a fost o experiență extraordinară. M-am întâlnit cu profesori 

din domenii diferite și am învățat foarte mult cu ei despre comunicare, 

despre educația adulților și România în general.  

Multumesc mult! "  

Marija (Rep. Cehă)  

 

"Buna seara,dragi prieteni.  

Este o binecuvântare Proiectul CASPAN. Mi-a 

făcut o deosebita plăcere să mă întâlnesc cu vechi 

prieteni,dar mai ales să cunosc alții noi,persoane 

deosebite cu care am împărtășit bucurii, dar mai 

ales necazuri peste care am învățat să trecem mai 

ușor împreună. Din fiecare întâlnire ne-am ales cu 

ceva, astfel ca în final să putem privi viața dintr-un 

unghi mult mai favorabil. "  

Vă doresc numai bine,  

Viki Pîslaru.  
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Membrii Clubului CASPAN 

ROMÂNIA 

 

 Ionela BOROEANU 

 Adrian FRENȚESCU 

 Dorin GROZA 

 Ramona ŞTEFAN  

 Daniel Cezar HUMELNICU 

 Anca SAVA 

 Irina RASIGA 

 Maria CIOBOTARU 

 Oana ICHIM  

 Gabriela ENEA 

 Doina BURAGA 

 Maria ROMANESCU 

 Iuliana IRIMIA 

 Dan IRIMIA 

 Irina GHERGHEL- RUGINOSU 

 Oana NICUȚĂ  

 Teodora PANTAZI 

 Iulia PĂTRAȘCU 

 Argentina FRUNZĂ 

 Iuliana MOLDOVAN  

 Petronela RUBEL  

 Marija NOBILISOVA 

 Nadia MĂLĂNCUȘ 

 Marius MĂLĂNCUȘ 

 Oana BROȘTEANU 

 Cristian BROȘTEANU  

 Livia DIACONU 

 Carmen ROMANESCU  

 Mariana RUGINOSU  

 Gheorghe RUGINOSU  

 Alisa NICA 

 Bogdan RUGINOSU 

 Adela ELISEI 

 Vlad IVANCU  

 Mihaela MARIN 

 Anca COMĂNESCU 

 Ionuț COMĂNESCU 

 Adriana MIHOC 
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Material realizat de FORMARE STUDIA, Iași – Romania 

 pentru  proiectul CASPAN  

(Creating an Adult Support Platform and Network), 

PARTENERIAT GRUNDTVIG, GRU-12-P-LP-384-IS-UK 

 

www. formarestudia.ro 

 

 

 

 

 

Proiectul este finanțat cu suportul Comisiei Europene. 

Această publicație reflectă doar viziunea autorilor și Comisia 

Europeană nu poate fi răspunzătoare pentru conținutul materialului. 

 


