
From 28th of September to 7th of October, 2021 12 participants from

Romania took part in a Training course in Spain as a part of the Erasmus+

project: Learning about best practices on Inclusion for Adult Education (2020-1-

RO01-KA104-078176).

Participants from the partner entities: CENTRUL DE FORMARE SI EVALUARE IN

ASISTENTA SOCIALA, ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA,

ASOCIATIA NATIONALA DE DEZVOLTARE CONTINUA A TINERETULUI DIN

ROMANIA and from ASOCIATIA CED ROMANIA CENTRUL DE EXCELENTA PRIN

DIVERSITATE joined this Training Course in which they had the opportunity to

visit different Spanish entities working with adults with special needs, to learn

their best practices. Check the course video:

https://youtu.be/24iAfyXRXp8

Thanks to the course and the internal workshops organised by the partners in

Romania, many adult trainers will improve their skills, methods and tools to

work with disabled groups of people and their families.

All Project details in our website:

https://cfcecas.ro/bune-practici-i%cc%82n-materie-de-incluziune-pentru-

educat%cc%a6ia-adult%cc%a6ilor/

https://youtu.be/24iAfyXRXp8
https://cfcecas.ro/bune-practici-i%cc%82n-materie-de-incluziune-pentru-educat%cc%a6ia-adult%cc%a6ilor/


Între 28 septembrie și 7 octombrie 2021, 12 participanți din România au
beneficiat de formare profesională în Spania, în cadrul unui curs organizat prin

proiectul Erasmus+ „Learning about best practices on Inclusion for Adult

Education” (2020-1-RO01-KA104-078176).

Participanții din cadrul organizațiilor partenere: CENTRUL DE FORMARE ȘI
EVALUARE ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ASOCIAȚIA TINERILOR CU INIȚIATIVĂ
CIVICĂ, ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE CONTINUĂ A TINERETULUI

DIN ROMÂNIA și ASOCIAȚIA CED ROMÂNIA CENTRUL DE EXCELENȚĂ PRIN
DIVERSITATE au beneficiat de oportunitatea de a vizita diverse organizații din
Spania care lucrează cu adulți cu nevoi speciale și au asimilat exemple de
bună practică. Puteți vizualiza aici https://youtu.be/24iAfyXRXp8 un videoclip
înregistrat pe durata programului de formare.

Grație acestui curs și atelierelor organizate la nivel intern de către fiecare

dintre partenerii din România, mulți dintre formatorii pentru adulți își vor
îmbunătăți abilitățile, metodele și instrumentele de lucru cu grupurile de
persoane cu dizabilități și familiile acestora.

Găsiți toate informațiile referitoare la proiect pe site-ul CFCECAS:
https://cfcecas.ro/bune-practici-i%cc%82n-materie-de-incluziune-pentru-

educat%cc%a6ia-adult%cc%a6ilor/

https://youtu.be/24iAfyXRXp8
https://cfcecas.ro/bune-practici-i%cc%82n-materie-de-incluziune-pentru-educat%cc%a6ia-adult%cc%a6ilor/

