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LITERAȚIA PENTRU FAMILIE
FUNCȚIONEAZĂ!
Scurtă prezentare a proiectului
Iunie 2017

Introducere
Literația pentru familie funcționează! este un proiect
transnațional care se desfășoară în cinci țări din UE:
România, Portugalia, Bulgaria, Republica Macedonia și
Slovenia. Organizațiile partenere în proiect analizează
situația literației pentru familie în aceste țări. În cadrul
proiectului, ne propunem să definim care sunt competențele
pe care facilitatorii de programe de literație pentru familie
trebuie să le dețină și să elaborăm un program de formare
pentru dezvoltarea acestor competențe.
Membrii echipei de proiect

Definirea literației pentru familie
Alfabetizarea este un drept de bază, o competență care
deschide calea spre extinderea oportunităților și pentru
dezvoltarea umană în general. O societate modernă
presupune ca indivizii să fie educați, să se poată exprima,
să învețe, să se dezvolte și să fie autonomi și independenți.

Echipa slovenă

Literația pentru familie este o metodă de educație. La baza
acestei metode stă credința că „părintele este primul dascăl
al copilului său”. Părinții educați sunt mai capabili să susțină
procesul educativ al copiilor. Dezvoltarea unor programe de
literație pentru familie este cea mai eficientă strategie de
creștere a gradului de implicare a părinților și a dezvoltării
intelectuale. Scopul elaborării unui curriculum de literație
pentru familie este acela de a crește performanțele
academice ale participanților. Prin aceste programe de
literație pentru familie, părinții susțin educația propriilor
copii.

De ce este importantă?
Sunt cunoscute avantajele unei populații bine educate și
pregătite pentru dezvoltarea economică, socială și politică a
unei țări. Accesul la educație și formare este esențial pentru
dezvoltarea abilităților și competențelor necesare pentru
gestionarea vieții de zi cu zi și pentru a putea participa
eficient în societate.

Scop și obiective:

Prima întâlnire în Cluj – Napoca, România

Literația este considerată un factor al competitivității
economice a unei țări. Oamenii mai educați înțeleg mai bine
lumea din jur și pe ei înșiși, percep mai bine ideile noi și
schimbările, evaluează mai bine lucrurile; sunt mai sănătoși,
au venituri mai mari și participă mai activ la viața civică
decât persoanele mai puțin educate.
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Sustenabilitate
Implementarea:
Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
 Identificarea unor exemple de bune practici în
domeniul literației pentru familie în Europa;
 Definirea competențelor de bază ale facilitatorilor de
programe de literație pentru familie (FLF);
 Dezvoltarea și pilotarea unui program de training
coherent pentru FLF (curriculum, metodologie,
materiale de învățare).

Metodologia analizei comparative, precum și practicile de
literație pentru familie pot servi ca modele pentru astfel de
analize sau ca surse de informare despre programele de
literație pentru familie pentru alți cercetători.
Profilul facilitatorului de programe de literație pentru familie
va fi utilizat ca referință pentru instruirea unor astfel de
profesioniști, iar structura prezentării profilului (competențe,
calificări) poate fi un model pentru descrierea unor noi
profiluri care apar pe piața muncii. Programul de formare a
facilitatorului va fi utilizat în mai multe domenii, ca
perfecționare profesională la locul de muncă sau ca parte a
portofoliului trainerilor. Bibliotecile vor furniza programe de
formare pentru școli și bibliotecari școlari, în special în
zonele rurale.
Având în vedere că în toată Europa se manifestă un interes
pentru educația adulților și pentru educație în general,
inclusiv pentru familiile migranților, produsele proiectului pot
fi ușor adaptate pentru a răspunde nevoilor specifice ale
diferitelor grupuri, chiar și ale migranților.
Durată:
octombrie 2016 – martie 2019

Coordonatorul proiectului:
Întâlnirea membrilor proiectului la Kranj

ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV
(http://www.asociatialearnandvision.ro/)

Rezultate așteptate

Contact în Slovenia:

Acest proiect este cel mai bine realizat într-un parteneriat
transnațional, deoarece ne-am dori să valorificăm
experiențele legate de programele de literație pentru familie
într-o diversitate de contexte culturale și să propunem un
profil al facilitatorului și un program de formare funcțional
pentru o arie mai largă decât cea a unei țări.

Biblioteca Municipală Kranj
http:/www.mkk.si
maja.lesar@mkk.si

Mai multe informații despre proiect:
http://www.mkk.si/2017/02/22/druzinska-pismenost/
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