
 
 

 

Disclaimer: “ Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în 

care va fi folosit conţinutul informaţiei.” 

 

 

  

 

 

A patra intalnire transnationala a 

proiectului CORRECT IT! a avut loc in 

Klaipeda, Lituania in luna martie 2019. Pe 

parcursul intalnirii, partenerii au discutat 

despre activitatile desfasurate in proiect, 

au planificat evenimentelor viitoare, 

precum finalizarea outputului 4 a 

proiectului (materialele pentru cursul fata 

in fata in prevenirea obezitatii si formarea unui stil de viata sanatos) si finalizarea 

outputului 5 (realizarea metodologiei pentru traineri). Au fost stabilite detaliile 

organizatorice cu privire la activitatile de invatare ce urmeaza a se desfasura in 

perioada urmatoare in  Italia si Norvegia. 

   

 

Formarea formatorilor in prevenirea 

obezitatii si crearea unui stil de viata 

sanatos  a avut loc in Foggia, Italia in cadrul 

UNIVERSITATII DEGLI STUDI DI FOGGIA 

in perioada 08-12 Aprilie 2019. Timp de 5 zile,  

26 participanti au invatat despre prevenirea 

obezitatii  si dezvoltarea un stil de viata 

sanatos. Cursul international, organizat in  

sistem mixt de invatare  a fost un curs interactiv si de success, in care participantii 

au fost familiarizati cu materialele create in cadrul proiectului, a suportului de curs, 

a materialelor TIC utilizate in platforma online. Trainerii au utilizat metode de 

predare formale si non formale . 

 

 

     Newsletter-ul 4 & 5   - Iunie 2019   

“ 
Obezitatea este 

o problema cu 

care se 

confrunta 

aproape orice 

natiune din 

lume, dar sunt 

multe de facut 

pentru 

rezolvarea  

problemei “ 

   

 

Richard Attias 
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Formarea specialistilor  in prevenirea 

obezitatii si crearea unui stil de viata sanatos  

a avut loc in   Stavanger, Norway, la Colegiul 

Vocational  Godalen, in perioada   27-31 Mai 2019. 

Timp de 5 zile, 24 participanti, apartinatori ai 

grupului tinta(asistenti medicali, profesori, 

asistenti sociali) au fost familiarizati cu problema 

obezitatii. Evenimentul a reprezentat primul curs 

pilot al proiectului , la care participantii au parcurs materialele de invatare in sistem 

mixt de invatare(fata in fata si online), metodologia de training si platforma on line. 

Cursantii au apreciat acest curs ca fiind atractiv, interactive, bazat pe bune practici. 

 

In acesta perioada au fost organizate 

workshop-uri/conferinte locale in Iasi, 

Foggia, Portalegre, Klaipeda, Stavanger. Aceste 

workshop-uri au reprezentat evenimentele de 

multiplicare realizate in proiect, evenimente 

care au contribuit la o mai buna diseminare a 

activitatilor si rezultatelor din proiect  prin 

contributia participantilor din grupul tinta 

(asistenti medicali, profesori, asistenti sociali) Partile interesate in domeniu ( 

stakeholders) si  reprezentatii  din invatamant au fost informati asupra impactului 

proiectului la nivel individual – al persoanei dar si al societății în ansamblu.  

 

 

 

Cea de a cincea intalnire transnationala 

proiectului CORRECT IT! si ultima, a avut 

loc la Iasi in Romania in data de 24 iunie 2019.  

Partenerii au prezentat in cadrul intalnirii 

status-ul activitatilor realizate in proiect, si 

realizarile de pana acum. Au fost planificate 

cursurile locale din fiecare tara partenera, 

cursuri la care vor participa peste 400 persoane. A fost elaborat  planul de  actiune  

pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului  

 

 

 

Produsul 

intelectual 5:  

Methodologia 

pentru traineri 

in obezitate si 

crearea unui 

stil de viata 

sanatos  

 

 http://correct-it.eu/ 

 


