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LITERAȚIA PENTRU FAMILIE
FUNCȚIONEAZĂ!
Seminar internațional

Februarie 2018

Programul de training pentru faclitatorii de programe de literație
pentru familie (FLF)
Acest program de training a avut loc în Tadim – Braga – Portugalia
în perioada 12-16 februarie 2018.
Obiectivul a fost acela de a discuta cum ar trebui să fie profilul
facilitatorului de programe de literație pentru familie în diverse
domenii ale literației.

Fotografie de grup cu membrii echipei de
proiect împreună cu consilierul pe probleme de
educație a primăriei orașului Braga

Ceremonia de deschidere cu directorul AETSM,
primarul orașului Braga și Arhiepiscopul.

Unul dintre numeroșii specialiști prezenți la
acest seminar international.

Agenda programului de training
12 februarie
Cuvinte de deschidere adresate de către: directorul AETSM (José Sil),
primarul orașului Braga (Ricardo Rio) și de către Arhiepiscop (D. Jorge Ortiga).
Prezentarea profilului facilitatorului de programe de literație pentru
familie; discuții
Discurs: Literația pentru romi. Cum să facem o comunitate de romi să
citească?
Activitate de grup: Ce argumente putem aduce pentru a convinge că e un lucru
pozitiv să ne pregătim pentru a deveni facilitatori de programe de literație pentru
familie? Prezentare
13 februarie
Prezentarea curriculum-ului de training pentru facilitatori și a
metodologiei: discuții
Discurs: Importanța lecturii poveștilor și magia ilustrației
14 februarie
Activitate de grup: Pregătirea programului și materialelor pentru training-ul
facilitatorilor
Domeniul de competență 1: domeniul profesional al literației pentru
familie
Demonstrație a unui training pentru facilitatorii de programe
de literație pentru familie
15 februarie
Discurs: Exemple de bune practice în literația pentru familie. Domeniul
de competență: facilitare
Demonstrație a unui training pentru facilitatorii de programe de
literație pentru familie
16 februarie
Activitate de grup: planificarea training-ului pentru facilitatorii de programe
de literație pentru familie
Concluziile atelierelor de lucru; discuții
Completarea chestionarului de feedback
Concluzii finale

Programul Erasmus+ – Parteneriat Strategic, Proiect Nr: 2016-1-RO01-KA204-

024392
PartnershipProject Nr:2016-1-RO01-KA204-024392

Newsletter 4

Literația pentru familie
funcționează!

Februarie 2018

Cina culturală cu muzică Fado

Plimbare culturală în centrul orașului

Concluzii

Activitate de grup de la training

- stăpânirea conceptului de coaching și a abilităților asociate (cheia în interrelaționare, comunicare eficientă, facilitarea învățării și rezultate); stabilirea unei
relații de încredere și a învăța să-i asculți pe alții sunt imperative pentru un bun
facilitator;
- este imperativă facilitarea incluziunii și corectitudinea, deoarece facilitatorul (FLF)
trebuie să-l ajute pe copil să facă față dificultăților și să le depășească;
- trebuie să aibă putere de convingere pentru a schimba atitudini și mentalități;
- pentru a capta interesul sau pentru a stârni curiozitatea copiilor este suficientă o poveste
bună sau o ilustrație atrăgătoare. Stimularea lecturii unui text și/sau a unei imagini este
esențială deoarece aceasta dezvoltă creativitatea, emoțiile, simțul artistic, vorbirea;
- echipele s-au concentrat pe instruirea FLF, evaluarea și analiza materialelor adunate
de fiecare echipă. Toate activitățile pentru integrarea trainingului au fost testate.
- pentru fiecare competență identificată în profilul FLF, activitățile care urmau să fie
implementate erau adecvate.
- scopul final al întâlnirii a fost identificarea bunelor practici în literația pentru familie
și dezvoltarea unui plan de instruire.
Acest curs de instruire va fi implementat de către toate echipele partnere, în țările lor,
în lunile următoare.

Lucrările de la Școala AETSM

Așteptări
La următoarea întâlnire a proiectului vom avea feedback despre pilotarea programului de instruire de
către fiecare organizație.

Următorul eveniment

Întâlnire transnațională
Skopje, Macedonia
(13-14 iulie 2018)
Grupul în ultima zi a întâlnirii, la Școlaa AETSM

Durata:
octombrie 2016 – martie 2019
Coordonator proiect:
ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV
(http://www.asociatialearnandvision.ro/)
Contact în Portugalia:
Agrupamento Escolas Trigal de Santa Maria
http://www.aetsm.pt/agrupamento/
agrupamento@aetsm.pt
Mai multe despre proiect:
https://www.facebook.com/Family-literacyworks-796247113890494/ Pagina FB
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