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Instrumente pedagogice utilizate in educatia tinerilor
adulti pentru socializarea cu parintii

PARTENERII PROIECTULUI
•

•
•
•
•
•
•

•

Asocitia internationala pentru reflectie si actiune –
Martinica-Franta
Scoala Gimnaziala 8 din Praga- Cehia
Liceul teoretic Isac Newton- Roma- Italia
Asociatia sanitara din Firenze- Italia
Organizatie non-profit de voluntariat- Finlanda
Casa Corpului Didactic-Galati
Colegiul de Alimentatie si Turism „Dumitru Motoc”Galati
Centrul de consiliere si formare continua CFECBMLISABONA-Portugalia

Obiectivele proiectului si strategia
•

•
•

•
•

Crearea unui sistem european: un continent si
zone ultraperiferice de educatie, parentale si de
socializare;
Asigurarea formării şi inserţiei tinerilor, actorii
propriului progres prin intermediul informaţiei;
Consolidarea relațiilor parentale, familiale şi a
relaţiei tineri – vârstnici cu ajutorul
instrumentelor pedagogice;
Realizarea de instrumente pedagogice;
Menţinerea dorinţei de a învăţa toată viaţa;

Rezultatele proiectului
•
•

•
•

•
•

Elaborarea de chestionare cu privire la problematica tinerilor şi a
percepţiei părinţilor şi a adulţilor în general;
Crearea unei broşuri cu date pentru punerea în aplicare a acțiunilor
comune, care vor oferi informații cu privire la publicul țintă și vor fi
punctul de plecare pentru o definiție corectă a fiecărei acțiuni;
Producerea de instrumente educaţionale fiecare la nivelul instituţiei;
Punerea în aplicare a diferitelor acțiuni în contextul de educare
împreună şi a intervenţiilor diverse în procesul educativ, care vor fi
prezentate în cadrul reuniunii finale;
Alegerea acțiunilor practice bazate pe rezultatele primului an, al
publicului țintă și a părților direct interesate.
Prezentarea de instrumente educaționale inovative produse în cadrul
proiectului pentru implementare;

•
•

•

•

•

Realizarea unei piese de teatru care arată o colaborare între
generații în cadrul ultimei reuniuni de proiect;
Realizarea unui film şi/sau a unui reportaj fotografic cu interviurile
adulţilor în scopul obţinerii/urmăririi echilibrului între aspirațiile lor
personale și profesionale de realizare;
Realizarea unui film într-un format digital, cu rezultatele proiectului,
sub forma unui scurt metraj documentar sau a unui film realizat pe
baza experiențelor trăite pentru a evidenția persoanele de toate
vârstele care au jucat roluri diferite în lucrul analitic și creativ.
Crearea unui program de formare pentru școlile / instituțiile care se
ocupă cu educația adulților și pentru asociațiile de părinți, în scopul
de a aplica instrumentele dezvoltate în cadrul parteneriatului și de a
extinde activitatea desfășurată în acest context.
Toate rezultatele finale vor fi inregistrate pe DVD, într-o broşura, pe
website-ul şi blogurile create special pentru proiect şi vor fi făcute
publice prin articole în ziarele locale şi şcolare, în şcoli prin crearea
de Colţuri Grundtvig cu produsele finale, prin conferinţe de presă şi
interviuri tv, prin distribuirea acestor materiale pe site-urile
Primăriilor, prin colaborarea cu diferite organizaţii şi instituţii la nivel
local, regional şi naţional (Inspectorate, şcoli, Consilii Judeţene,
biblioteci, ONG-uri, Servicii de sănătate și sociale etc.)

