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Comunicat de presă 
 
 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi organizează vineri, 10 iunie 2016, 

începând cu ora 09:30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, Conferinţa 

Naţională „Perspective europene în consilierea părinţilor”, eveniment de diseminarea a rezultatelor 

proiectului Erasmus+ „Consilierea părinţilor – perspective europene” (ID: 2015-1-R001-KA104-014432). 

 

Proiectul „Consilierea părinţilor – perspective europene” este finanţat de Uniunea Europeană prin 

intermediul Programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1 (K1): Educaţia Adulţilor. Perioada de implementare 

a proiectului este octombrie 2015 – octombrie 2016, iar valoarea finanţării nerambursabile este de 62.500 

euro. 

 

Obiectivele proiectului au vizat prioritar schimbul de bune practici şi cunoştinţe în domeniul educaţiei 

adulţilor; transferul unor modele de bună practică pentru dezvoltarea programelor pentru părinţi şi adulţi 

aflaţi în situaţii dezavantajate economic şi social, cu competenţe de bază scăzute; dezvoltarea 
competenţelor şi abilităţilor consilierilor şcolari de lucru cu părinţii, profesorii, adulţii în general; 

îmbunătățirea parteneriatului școală-familie-comunitate, prin implicarea specialiștilor CJRAE ca factor 

mediator. 

 

În cadrul proiectului zece profesori consilieri şcolari au participat la cursul „The Impact of Parental 

Involvement. Parental Support and Family Education on Pupil Achievements”, organizat de 

“EUROMind” Spania, opt profesori consilieri şcolari au participat la cursul „Parents&Teachers: 

Strategies for Working Together”, organizat de “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria, iar patru 

consilieri şcolari şi patru profesori logopezi au participat la cursul „Key Competences in Socio-Cultural 

and Educational Inclusion of Disadvantaged Groups”, organizat de: “Motivated Learning for Everyone” 

Bulgaria. 

 

La conferință participă invitaţi de la Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională Bacău, 

Bihor, Brăila, Buzău, Galaţi, Neamţ, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea, de la Centrul Municipal de 

Resurse și Asistență Educațională Bucureşti şi din Republica Moldova. 

 

Cu acest prilej va fi lansată şi Revista Consilierilor Școlari din Iaşi, publicaţie care se doreşte a se 

constitui într-un reper pentru activităţile psihopedagogice din județul Iaşi şi nu numai. 

 

Parteneri în organizarea conferinţei sunt Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi şi Casa Corpului Didactic 
Iaşi 
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