
 
 
 
 
 
 

Şcoala părinţilor – perspective europene 
 
 
Impact estimat 
Impact la nivel local 
- un număr mai mare de proiect şi programe iniţiate şi implementate de CJRAE 
- instrumente, materiale, proceduri, resurse adaptate contextului european şi adresate unor 
categorii largi de beneficiari: părinţi, cadre didactice, membri ai comunităţii locale 
- asumarea de noi angajamente de cooperare în cadrul echipelor multi şi pluri disciplinare la 
nivel local şi regional (inspectorate, agenţii de ocupare a forţei de muncă, centre de reabilitate, 
centre de asistenţă socială, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi locale) 
- implicarea unui număr de şcoli pilot în implementare exemplelor de bună practică obţinute în 
urma participării la cursuri 
- acţiuni specifice asupra unor categorii diverse de grupuri ţintă: elevi, părinţi, profesori, membri 
ai comunităţii (conform planului de diseminare externă) şi cu un număr semnificativ de 
participanţi (14 întâlniri la nivel local cu participarea a peste 500 de cadre didactice, sesiuni de 
lucru cu elevii şi părinţii  - grupurile de dezvoltare personală din şcoli pentru narrative coaching , 
părinţi care au remigrat, părinţi ai căror copii au probleme de adaptare şcolară sau probleme în 
dezv. limbajului - aprox. 100 de sesiuni de lucru cu peste 1000 de elevi beneficiari şi peste 200 
de părinţi) 
Impact la nivel regional şi naţional  
- o conferinţă la nivel regional dedicată celorlalte CJRAE din regiunea N-E pentru diseminare şi 
iniţierea unei proceduri pentru tehnici, instrumente şi proiecte comune 
- vizibilitate şi promovare crescuta a instituţiei la nivel naţional  
- cooperare şi parteneriate cu instituţii relevante la nivel regional naţional  
- recunoaştere şi acreditare naţională  
Impact la nivel european  
- crearea unei reţele de contacte cu instituţii şi persoane relevante din Europa 
- creşterea interesului şi implicării pentru dezvoltarea parteneriatelor europene 
- împărtăşirea rezultatelor acestui proiect în cadrul asociaţiilor profesionale internaţionale şi a 
grupurilor de specialişti din care fac parte membrii CJRAE 
 
Monitorizarea impactului 
 Vom monitoriza impactul sub forma unui studiu descriptiv efectuat după primele 6 luni 
de proiect. Acest prim studiu de impact va urmări mai ales schimbările de atitudine, 
competenţe, contacte şi activităţi desfăşurate la nivel local/regional şi care derivă direct din 
mobilităţile de formare. 
Al doilea studiu de impact va fi desfăşurat după 9 luni de proiect şi va evalua impactul pe termen 
mediu, punând accentul pe gradul în care s-au dezvoltat şi internalizat valorile europene. 
 

 


