ECHIPA

„Vreau să mulțumesc colaboratorilor Asociației
„Catalactica”, pentru posibilitatea de a călători în România. Nu
știu dacă mi-aș fi permis vreo data să plec în asemenea tabără
cu resursele proprii. Mi-au
plăcut foarte mult toate
excursiile organizate: la
peștera Dîmbovicioarei, la
cetatea Râșnov. M-au
impresionat mult plimbările
prin centrul Brașovului. Miau fost foarte utile
activitățile organizate de
formatori.”
„Activităţile petrecute impreuna cu prietenii au avut un rol
important în aceasta calatorie, deoarce am învaţat lucruri
importante prntru mine si
oamenii din jur. Atitudinea
Cordonatorilor m-a făcut să
mă simt ca în sînul familiei
mele. Unicul lucru care nu
m-a impresionat a fost
gunoiul de pe râuri și
marginile drumurilor din
România. În acele cinci zile
am avut impresia că trăiam în poveste. Îi multumesc pentru
aceasta tuturor celor care mi-au oferit posibilitatea de a merge
prima
dată
peste hotarele
țării.”
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Activizarea părinţilor,
actori de bază
ai sistemului educaţional
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Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă,
educaţia este viaţa însăşi.
John Dewey

PREZENTAREA LOCALITĂȚILOR DE BAȘTINĂ

COROANA REGINEI.
IMPRESII DE TABĂRĂ
„Am fost foarte ferict cînd am
aflat că am fost ales pentru a
pleca peste hoatrele RM și
anume în România. Nu am
avut pînă acum posibilitatea
să plec peste hotare și nu

E DURABIL+. Activizarea părinţilor,
actori de bază ai sistemului educaţional

Scopul proiectului: Cercetarea calitativă a procesului de
generare a premiselor favorabile creşterii coeziunii sociale prin
activizarea parteneriatului şcoală-comunitate.
Obiective specifice:
 Identificarea problemelor socioeducaţionale şi a soluțiilor
operaţionalizabile privind activarea unor mecanisme
comunitare de sprijinire a familiilor vulnerabile cu copii în baza
realizării focus-grupurilor cu părinţi şi cu profesori.
 Implementarea unor tehnologii educaționale de activizare a
părinților.
 Crearea de reprezentări pozitive privind importanța
activizării părinților în parteneriatul școală-familie prin
derularea de acțiuni coerente de informare, promovare și
popularizare a inițiativelor și evenimentelor cu specific
educațional la nivel local în comunitatea țintă și la nivelul
opiniei publice. Transferul de cunoaștere și de bune practici.
Activităţi:
Realizarea unor focus-grupuri cu părinţi şi profesori din
localitățile: Racovăț raionl Soroca, Codreanca și Lupa Recea
raionul Stărșeni.
Evaluarea în profunzime a problemelor socio-economice,
psihologice şi educaţionale ale unor familii din localitățile
nominalizate:
familiile monoparentale;
-familii cu copii având experienţa frecventă a migraţiei externe
circulatorii a părinţilor;
-familii în care copiii sunt crescuţi de bunici sau alte rude, în
cazul în care părinţii sunt plecaţi în străinătate perioade
îndelungate.
Organizarea unei tabere pentru părinți și copii și a unui program
de acțiuni destinate activizării părinților în parteneriatul școalăfamilie.
Analiza impactului acestor acțiuni.

Codreanca

Lupa Recea

știu dacă părinții și-ar fi
permis să-mi organizeze o
asemenea excursie. Nu pot
să spun că mi-a plăcut ceva
mai mult și ceva mai puțin.
Mi-a plăcut totul foarte mult
și excursiile la cetatea
Rîșnov, și la castelul Bran,
și
la
peștera
Dîmbovicioarei. Visam să
plec la munte și visul meu
s-a împlinit.”
„Nu am fost niciodată peste
hotare și nici măcar la o
tabără de odihnă din
Moldova. Imi doream
demult acest lucru, dar

Racovăț
Rezultate preconizate:

- Raport de cercetare și
recomandări privind preluarea
bunelor practici de activizare
a părinților din familiile
vulnerabile în parteneriatul
școală-familie.
Sensibilizarea
opiniei
publice cu referire la

necesitatea
activizării
părinților
în
cadrul
parteneriatului
școalăfamilie.
Adoptarea
unor
recomandări
privind
eficientizarea parteneriatului
școală-familie.
- Diseminarea cunoașterii produse în proiect.

credeam că este imposibil
pentru familia noastra să ne
permitem o excursie la
munte.”
„Este pentru prima dată
când
particip
într-un
asemenea proiect. Mi-a
făcut plăcere să văd feţele
zâmbitoare ale copiilor care
au
petrecut
zile
nemaipomenite în România,
găsindu-și noi prieteni,
participînd la activitațile
interesante.”

