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LITERAȚIA ÎN FAMILIE FUNCȚIONEAZĂ!
A șasea întâlnire a proiectului transnațional. Raport final
Martie 2019

A șasea întâlnire în Cluj-Napoca, România
22-23 martie 2019
Agenda
Primirea participanților la Cluj-Napoca și prezentarea
acestora
Informații

despre

forma

finală

a

curriculumului

programului de formare a facilitatorului de literație
pentru familie
Membrii echipei proiectului în timpul sesiunilor de lucru

Pilotarea programului de formare. Indicatorii cantitativi
și calitativi
Concluzii privind evenimentele de multiplicare a
proiectului
Raportul de diseminare
Raportul financiar
Management de proiect: indicatorii
Planul de sustenabilitate al proiectului

Evenimente de multiplicare
Membrii echipei proiectului în timpul sesiunilor de lucru

E1 Facilitare calitativă pentru programe de literație în
familie
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ OCTAVIAN GOGA – România
E2 Bibliotecarii ca facilitatori de literație pentru familie
Mestna knjiznica Kranj – Slovenia
E3 Literația în familie funcționează!
"EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21
VEK" EOOD – Bulgaria
E4 Literația în familie funcționează!
Training Center CES – Macedonia
E5 Școlile în sprijinul literației pentru familie
Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria – Portugal
Membrii echipei proiectului în timpul sesiunilor de lucru

E6 Formarea facilitatorilor de literație în familie pentru o
societate literată
Asociația Learn&Vision – România
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Rezultatele așteptate sunt următoarele:
Evenimente de multiplicare
Kranj, Razlog, Skopje, Tadim, Cluj-Napoca

6 evenimente de diseminare (fiecare partener – ALV, BJOG,
CES, ECOP, MKK, AETSM)
6 communicate de presă (fiecare partener – ALV, BJOG, CES,
ECOP, MKK, AETSM)
55 FLF instruiți (ALV, BJOG - 15, CES - 10, ECOP - 10, MKK - 10,
AETSM - 10)
55 de planuri de implementare a atelierelor de literație în familie
(câte unul pentru fiecare FLF - ALV, BJOG - 15, CES - 10,
ECOP - 10, MKK - 10, AETSM - 10)
550 de persoane (275 de familii) vor fi implicate direct sau
indirect în program în timpul pilotării
240 de persoane (altele decât membrii/angajații instituțiilor
partenere în proiect) vor participa la activități de diseminare
Un plan de diseminare (lider de obiectiv: CES și MKK)
Total: 2750 de persoane vor fi beneficiari direcți și indirecți ai
proiectului (aici îi vom include și pe vizitatorii bibliotecilor
partenere sau partenerii instituțiilor implicate în proiect care au
aflat despre acesta)

Surprizele gazdelor
Vizită la Salina Turda
Baletul Coppélia
Coordonatorul proiectului:
ASOCIAȚIA LEARN&VISION - ALV
(http://www.asociatialearnandvision.ro/)
Mai multe informații despre proiect:
https://www.facebook.com/Familyliteracy- works-796247113890494/
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