
 
 
 
 
 
 

Şcoala părinţilor – perspective europene 
 
 
 
 
Valorizare şi diseminare: 
Diseminarea la nivel intern: 
- participanţii la cursuri vor fi implicaţi direct în activităţi de învăţare efectivă pentru a se asigura 
implementarea şi dezvoltarea cunoştinţelor asimilate după efectuarea mobilităţilor. Aceste activităţi vor 
cuprinde: 
- raportări detaliate ale activităţilor din cadrul mobilităţilor (jurnale zilnice, evaluări, materiale şi note de 
curs, etc.) 
- workshopuri interne adresate consilierilor şcolari şi specialiştilor logopezi pentru împărtăşirea 
exemplelor de bună practică, a materialelor şi metodelor de lucru abordate în cadrul cursurilor (cel puţin 
7, la nivelul fiecărei comisii metodice şi grup de lucru din cadrul CJRAE) 
- întâlniri sistematice ale echipelor de proiect pentru lucru efectiv, intervizări şi supervizări necesare 
etapelor de follow-up şi transfer de competenţe la nivelul organizaţiei şi beneficiarilor (14 asemenea 
întâlniri, pentru cele 3 cursuri) 
- grupuri de dezvoltare personală şi profesională iniţiate de către participanţii la mobilitate (cel puţin 3 
asemenea grupuri) 
Diseminare la nivel extern 
- întâlniri cu diferite categorii de beneficiari (cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale) - 14 la 
nivel local (cu participarea a peste 500 de cadre didactice) şi 2 la nivel naţional (cu participarea a aprox. 
150 de cadre didactice) 
- sesiuni de lucru cu  părinţii (grupurile de dezvoltare personală, 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 
- sesiuni de informare la nivelul ISJ (departamentul de Proiecte Europene) şi CCD (exemple de bună 
practică pentru formatori) 
- o conferinţă la nivel regional dedicata celorlalte CJRAE din regiunea N-E pentru diseminare şi iniţierea 
unei strategii comune de educaţie a adulţilor care să cuprindă tehnici, instrumente şi proiecte comune 
- prezentarea proiectului/rezultate pe pagina web a instituţiei şi pe alte siteuri educaţionale, grupuri de 
discuţii profesionale la nivel local, naţional şi internaţional 
- comunicate de presa pentru difuzorii locali din presă, radio şi TV 
- pliante informative (pentru fiecare curs în parte, realizate înainte/după încheierea fiecărei activităţi de 
mobilitate) ce vor fi distribuite în reţeaua şcolară a judeţului şi în comunitatea locală 
- o broşură finală a proiectului care să cuprindă informaţii relevante (parte teoretică şi parte practică cu 
modalităţi efective de lucru) ce va fi distribuita tuturor CJRAE din ţară pentru a putea fi folosită de către 
alţi specialişti 
- cel puţin 3 articole în publicaţiile periodice ale instituţiei, ale ISJ, CCD sau alte instituţii judeţene în care 
să oferim exemple de bune practici şi să împărtăşim experienţa participării la acest proiect. 

 


