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LITERAȚIA PENTRU FAMILIE
FUNCȚIONEAZĂ!
A treia întâlnire transnațională a proiectului și produsele intelectuale
noiembrie 2017

A treia întâlnire în Bansko, Bulgaria
20- 21 octombrie, 2017
Agenda
Prezentarea Profilului ocupațional al facilitatorului
de programe de literație pentru familie (FLF) versiunea 1
Discuții asupra profilului facilitatorului
Concluzii pentru realizarea O2
Membrii echipei de proiect în timpul sesiunilor de lucru

Prezentarea și discutarea structurii și conținutului
programului de pregătire pentru facilitatori
Distribuirea de sarcini către parteneri
Stabilirea Planului de acțiune pentru O3.
Organizarea LTTA în Portugalia
Management de proiect
Produsul intelectual pentru Obiectivul 2
Profilul ocupational al facilitatorului de programe de
literație pentru familie

Membrii echipei de proiect în timpul sesiunilor de lucru

Organizația responsabilă: Biblioteca Municipală
Kranj
Rezultate:
O primă versiune consolidată a profilului ocupațional
(competențe, aptitudini, atitudini, activități și roluri – un profil
armonizat

cu

Cadrul

European

de

Calificare)

este

dezvoltată.

Membrii echipei de proiect în timpul sesiunilor de lucru

Șase domenii de competență sunt identificate:
1. Zona de competență profesională;
2. Zona de competență pedagogică și andragogică;
3. Zona de competență de facilitare;
4. Zona de competență interpersonală și socială;
5. Zona de competență de management;
6. Zona de competență personală și de comportament.
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Activități în timpul liber (turul orașului Bansko, turul orașului Razlog, Mehana “MOLERITE”)

Produsul intelectual pentru obiectivul 3
URMĂTORUL EVENIMENT ÎN CADRUL PROIECTULUI
Eveniment comun de instruire, de scurtă
durată, a personalului din proiect
Braga, Portugalia (12 -16 Februarie, 2018)

Programul de training pentru facilitatorii de
programe de literație pentru familie (FLF)
Organizația responsabilă:
“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD
Data limită: 31 decembrie 2018
Activități:
1. Redactarea curriculum-ului și a metodologiei – începând cu
întâlnirea a treia a proiectului când a fost stabilită structura
documentelor și au fost distribuite sarcinile între parteneri;
2. Dezvoltarea unor prime versiuni consolidate ale curriculum-ului,
metodologiei și materialelor de învățare (fiecare partener
contribuie cu materiale de învățare);
3. Pilotarea curriculum-ului și a metodologiei (recrutarea
participanților și livrarea programului de instruire în fiecare țară
parteneră). Facilitatorii de programe de literație pentru familie
instruiți vor recruta fiecare câte 5 familii cu care vor testa
programul de literație pentru familie.
4. Realizarea formei finale a curriculum-ului și a metodologiei pe
baza rezultatelor pilotării.
5. Traducerea curriculum-ului și a metodologiei în toate limbile
partenerilor și postarea lor online.

Vizită la Primăria orașului Bansko

Rezultate așteptate
Acest eveniment comun de instruire, de scurtă
durată, a personalului din proiect are ca scop
pregătirea partenerilor în vederea realizării fazei de
pilotare.
Participanții vor fi instruiți de experți din diverse
domenii educaționale în cadrul unor ateliere de lucru
coordonate de membrii echipelor partenere.

Durata:
octombrie 2016 – martie 2019

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

Contact în Bulgaria:
“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK”
EOOD
http:/www.eurocenter21.eu,
eurocenter21@mail.bg

Mai multe informații despre proiect:
http://eurocenter21.eu/partnership/projects/flw/ FB page

