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CONSOLIDAREA COOPERĂRII ŞCOALĂ - FAMILIE - COMUNITATE
- masă rotundă judeţeană -

Asociaţia “Alternative Educaţionale” implementează, în calitate de coordonator, proiectul de
parteneriat pentru învăţare Grundtvig, “Building Strong School-Family-Community Relationships”, ID
naţional GRU-13-C-LP-327-DJ-RO, alături de alte patru organizaţii partenere din Danemarca, Austria,
Italia şi Turcia:
- European Training Center Copenhagen, Copenhaga, Danemarca
- Peripherie – Institut Für Praxisorientierte Genderforschung, Graz, Austria
- Vivere il Museo, Mondavio, Italia
- Keçiören Rehberlik Ve Araştirma Merkezi, Ankara, Turcia.
Finanţat din fonduri europene, prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul
Sectorial Grundtvig, proiectul se va desfăşura pe parcursul a doi ani, începând din această toamnă,
având drept scop consolidarea parteneriatului şcoală – familie - comunitate şi îmbunătăţirea
comunicării dintre aceşti factori cheie prin activităţi specifice (cursuri de formare pentru profesori,
părinţi şi elevi cu vârsta peste 16 ani, seminarii, conferinţe, workshopuri etc.).
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Miercuri, 6 noiembrie 2013, la sediul Liceului Teoretic “Tudor Arghezi”- partener local în
proiect - a fost organizată o masă rotundă judeţeană, cu tema “Consolidarea cooperării şcoală familie - comunitate. Schimb de experienţe şi de bune practici. Studii de caz. Concluzii” la care au
participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Casei Corpului Didactic Dolj,
Consiliului Judeţean, profesori, părinţi şi elevi precum şi alţi reprezentanţi ai comunităţii locale.
Această activitate face parte din programul primei întâlniri comune de lucru din cadrul proiectului
Grundtvig, care reuneşte, în Craiova, în perioada 5-9 noiembrie 2013, specialişti în domeniul
educaţiei adulţilor din Danemarca, Austria şi Turcia.

“În cadrul proiectului vor beneficia de cursuri de formare minim 400 de profesori/părinţi/elevi
(aproximativ 80 de formabili instruiţi/organizaţie parteneră) şi vor fi concepute instrumente
educaţionale folositoare atât în cadrul educaţiei adulţilor la nivel formal, cât şi informal” au precizat
coordonatoarele acestui proiect, d-nele Anca Bărbulescu şi Cristina Rotaru .

Întocmit,
Profesor metodist Elisabeta Ciocan

