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Prima întâlnire în Cluj-Napoca, România
18-20 noiembrie 2016
Agenda

Members of the team project

Prima întâlnire în Cluj-Napoca, România

Literația pentru familie în lume (definirea conceptelor-cheie:
literație, literație pentru familie, componente ale literației pentru
familie – educația adulților, educația timpurie, educația parentală,
activități intergeneraționale; analiză comparativă: SUA, Canada,
Europa, România
Vreau să-mi citești! – proiect intergenerațional – prezentare
Alte exemple de programe de literație pentru familie
prezentate de parteneri
Stabilirea planurilor de acțiune pentru O1 (identificarea
exemplelor de bună practică în domeniul literației pentru familie
în Europa): Discutarea chestionarului – rezultate așteptate,
selectarea celor mai importante și mai relevante întrebări pentru
chestionar, Discutarea metodologiei pentru analiza
comparativă a programelor de literație pentru familie
Managementul proiectului
Management financiar

A doua întâlnire în Kranj, Slovenia
4-7 mai 2017
Agenda

A doua întâlnire în Kranj, Slovenia

Prezentarea analizei comparative de către parteneri
Sinteza raportului și discuții referitoare la concluziile parțiale ale
analizei comparative
Discutarea Planului de diseminare
Profilul facilitatorului de programe de literație pentru familie
– teme de discuții
Prezentarea calificărilor standard (EQF, ICOS)
Discuție moderată despre profilul facilitatorului de
programe de literație pentru familie

Parteneri








Asociatia Learn & Vision (ALV), Romania
(http://www.asociatialearnandvision.ro/)
Training center CES, Macedonia (http://www.ces.mk)
Biblioteca Judeteana „Octavian Goga” Cluj (BJOG),
Romania (http://www.bjc.ro/new/)
Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek’’EOOD
(ECOP), Bulgaria (http://eurocenter21.eu/en/about-us/)
Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria
(AETSM), Portugalia
(http://www.aetsm.pt/agrupamento/index.php) in
Mestna knjižnica Kranj (MKK), Slovenia
(http://www.mkk.si/)
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Produsul intelectual pentru Obiectivul 2
Profilul ocupational al facilitatorului de programe
de literație pentru familie
Organizația responsabilă: Biblioteca Municipală
Kranj
Data limită: 30 noiembrie 2018
Activități:
- schițarea profilului – început în cadrul celei de a
doua întâlniri a partenerilor când a fost elaborată
o structură a documentului
- discutarea acestei schițe de profil cu partenerii și
obținerea feedback-ului
- realizarea unei prime versiuni a profilului
ocupational (competențe, abilități, atitudini,
activități, roluri – un profil în concordanță cu Cadrul
European al Calificărilor)
- realizarea unei forme finale după testarea
profilului în programe-pilot de training
- traducerea profilului în limbile partenerilor și
postarea online a acestuia

Produsul intelectual pentru Obiectivul 1
Analiza comparativă a practicilor de literație pentru
familie
Organizația responsabilă: Biblioteca Județeană
„Octavian Goga” Cluj
Rezultate:
- o metodologie pentru analiza comparativă
transnațională
- colectarea datelor și întocmirea raportului asupra
analizei comparative a programelor și a practicilor
de literație pentru familie din țările partenere
- identificarea și analizarea exemplelor de bună
practică
Reportul este disponibil online aici.

Etape în livrarea produselor intelectuale
a) discutarea conceptului și crearea unei prime
versiuni, includerea indicatorilor calitativi și
cantitativi;
b) colectarea feedback-ului asupra primei versiuni
de la fiecare partener;
c) revizuirea și finalizarea produsului intelectual.

Durata:
octombrie 2016 – martie 2019

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

Contact în Romania:
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj
http://www.bjc.ro/new/
bjc@bjc.ro

Mai multe informații despre proiect:
http://www.bjc.ro/new/index.php?proiecte-in-derulare/ FB page

