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LITERAȚIA PENTRU FAMILIE FUNCȚIONEAZĂ!
A patra întâlnire transnațională din proiect și pilotarea curriculum-ului
August 2018

A patra întâlnire - Skopje, Macedonia
13-14 iulie 2018
Agenda
Prezentarea raportului intermediar, evaluarea derulării
și administrării proiectului
Discuție și concluzii asupra activităților proiectului
Prezentări și analiza pilotării curriculum--ului
Discuție și concluzii asupra pilotării curriculum-ului
Membrii echipei de proiect în timpul sesiunilor de lucru

Prezentarea experienței legate de organizarea primului
eveniment de diseminare - E1
Analiza și evaluarea E1
Planul de acțiune pentru următoarele evenimente de
multiplicare și pentru conferința finală
Managementul proiectului

Pilotarea programului de instruire al facilitatorilor
de programe de literație pentru familie
Rezultate:
Membrii echipei de proiect în timpul sesiunilor de lucru



Asociația Learn & Vision (ALV), România, a pilotat
curriculumul cu 27 de participanți (profesori, bibliotecari,
trainer și voluntar)



Training center CES, (CES) Macedonia, a pilotat
curriculumul cu 10 participanți (profesori și traineri)



Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj (BJOG),
România a pilotat curriculum-ul cu 14 participanți
(bibliotecari)



Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek’’EOOD
(ECOP), Bulgaria a pilotat curriculum-ul cu 14 participanți
(profesori, psiholog și logoped)



Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria
(AETSM), Portugal a pilotat curriculum-ul cu 20
participanți (părinți)



Mestna knjižnica Kranj (MKK), Slovenia a pilotat
curriculum-ul cu 17 participanți (bibliotecari)

Membrii echipei de proiect în timpul sesiunilor de lucru
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URMĂTOARELE EVENIMENTE DIN PROIECT
(decembrie-ianuarie)
Evenimente de multiplicare
Kranj, Razlog, Skopje, Tadim, Cluj-Napoca

Planul de acțiune pentru evenimentele de
multiplicare
(teme sugerate pentru agendă)
- Oportunitatea instruirii facilitatorilor de programe de
literație pentru familie (FLF)
- Rolul FLF în prevenirea abandonului școlar timpuriu și
contribuția sa la îmbunătățirea abilităților de literație
ale părinților și copiilor, adecvarea profilului
facilitatorului de programme de literație pentru familie
- Prezentări ale rezultatelor intelectuale ale proiectului
- Analiza comparativă a practicilor de literație în familie
- Adecvarea profilului facilitatorului de literație pentru
familie – coerența sa cu Cadrul European de Calificare
și cu alte cadre de calificare

Așteptări

- Calitatea și relevanța programului de instruire al FLF

Cel puțin 240 de participanți la evenimentele de multiplicare

- Feedback de la participanți asupra fiecărui rezultat
intelectual al proiectului

(profesori, bibliotecari, educatori pentru adulți, instructori în
programe de literație pentru familie, reprezentanți ai
instituțiilor de învățământ, ai autorităților locale/regionale și
naționale, ai ONG-urilor și alți factori de decizie interesați).

Coordonator al proiectului:
ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV
(http://www.asociatialearnandvision.ro/)
Contact în Macedonia:
Training center CES
(http://www.ces.mk/family-literacy)
Mai multe despre proiect:
https://www.facebook.com/Familyliteracy- works-796247113890494/
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