
Cursuri structurate, proiect 

 ŞCOALA PĂRINŢILOR – PERSPECTIVE EUROPENE 
 

1. Parents&Teachers: strategies for working together – 7 days course 
 Sevilia Spain, 14-20 December 2015,  10 participants  

 Organizator: “EUROMind” Spania 

Beneficiar: CJRAE Iaşi 

Detalii aici: http://www.euromind.es/  

 

Competente dobândite: 

La finalul cursului 'Parents&Teachers: Strategies for working together' participanţii vor 

şti: 

- să utilizeze eficient metode noi de comunicare cu părinţii 

- să câştige încrederea că vor rezolva problemele de comunicare cu părinţii 

- să interacţioneze cu diferite tipuri de părinţi 

- să folosească tehnici de negociere si obţinere a acordului mutual cu părinţii 

- să ofere feed-back constructiv despre progresul copiilor în comunicarea cu părinţii 

- să implice părinţii în mediul şcolar 

- să creeze strategii coerente şi solide de cooperare între şcoli şi familii 

 

 

2. Key competences in socio-cultural and educational inclusion of disadvantaged 

groups – 10 days course  
London, UK, 07-16 March 2016 - 8 participants 

 Organizator: “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria http://mlfe.info/  

Beneficiar: CJRAE Iaşi 

Detalii despre agenda cursului, aici: 

http://mlfe.info/main_en/574_key_competences_in_socio_cultural_and_educational_incl

usion_of_disadvantaged_groups.html 

 

Competente dobândite: 

La finalul cursului 'Key competences in socio-cultural and educational inclusion of 

disadvantaged groups', participantii vor şti: 

- să identifice rolul formatorilor în educaţia incluzivă: interacţiunea între formabili şi 

formator, dispoziţiile, competenţele, cunoştinţele şi motivaţia formatorilor în adoptarea 

unor noi abordări în educaţia pentru beneficiari din medii economice, culturale şi 

experenţiale cat mai diverse  

- să identifice principiile şi politicile care sprijină educaţia incluzivă la nivel european şi 

modalităţile concrete locale de acţiune  

- să accepte sensul cel mai larg al incluziunii în educaţie şi formare pentru a se putea 

adresa problemelor specifice grupurilor defavorizate  

- să dezvolte metode formale, non-formale şi informale de aplicare a democratizării, 

stabilizării, incluziunii, toleranţei şi acceptării interculturale 

- să interiorizeze procesul de incluziune educaţională alături de acceptare şi respect în 

procesul de învăţare şi în activităţile sociale prin care indivizii pot fi reintegraţi în 

societate  

http://www.euromind.es/
http://mlfe.info/
http://mlfe.info/main_en/574_key_competences_in_socio_cultural_and_educational_inclusion_of_disadvantaged_groups.html
http://mlfe.info/main_en/574_key_competences_in_socio_cultural_and_educational_inclusion_of_disadvantaged_groups.html


- să personalizeze politici şi principii de practică pentru educaţia incluzivă  

- să creeze trasee de învăţare individualizate pentru diferite categorii de persoane 

dezavantajate  

- să înţeleagă şi să încurajeze învăţarea experenţială şi capacitatea de a recunoaşte şi a 

evalua competenţele dobândite informal şi non-formal  

- să exploreze exemple de bună practică europene în domeniul incluziunii educaţionale a 

grupurilor dezavantajate  

 

 

3. The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on 

Pupil Achievements – 11 days course,  

Barcelona, Spain, 18-27th April 2016 - 8 participants 

Organizator: “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria http://mlfe.info/  

Beneficiar: CJRAE Iaşi 

 Detalii despre agenda cursului, aici: 

http://mlfe.info/main_en/752_calendar_adult_education_2015_2016.html  

 

Competente dobândite: 

La finalul cursului 'The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family 

Education on Pupil Achievements', participanţii vor putea: 

- să identifice şi să exploreze modele de relaţii între familii-clase sociale-progresul şcolar 

al copiilor 

- să cerceteze impactul implicării parentale în achiziţiile şcolare ale copiilor şi ajustarea 

lor 

- să puncteze importanta educaţiei parentale ca factor al achiziţiilor şcolare optime ale 

copiilor şi ca o caracteristică a unei educaţii a părinţilor eficientă 

- să dezvolte programe de parenting în care asistenţa părinţilor să aibă efecte asupra 

creşterii performanţei şcolare a copiilor 

- să dezvolte tehnici de consiliere pentru părinţi în funcţie de vârstă  

- să identifice strategii pentru a rezolva problemele de relaţionare a familiilor cu şcoala  

 

 

Competente generale dobândite prin toate cele 3 cursuri: 

- îmbunătăţirea competenţelor generale de învăţare itinerantă şi prin experimentare 

directă  

- îmbunătăţirea competenţelor de lucru cu adulţii 

- îmbunătăţirea competenţelor sociale şi de comunicare în limba engleza, spaniolă, 

română  

- creşterea motivaţiei pentru dezvoltare profesională  

- dezvoltarea personală din perspectiva adultului care învaţă  

- deschidere spre experienţe noi şi inovative implementate la nivel personal, la nivelul 

şcolilor în care activează specialiştii CJRAE şi la nivelul centrului  

- experienţă europeană în programe Erasmus+ 
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