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ACTIVITATEA DE DISEMINARE/VALORIZARE
Activități cu parintii
Activitatea : “Reușim împreună” – activitate de diseminare și valorizare; dezbatere
Obiective:
Împărtăşirea experienţei acumulate, informarea părinților cu privire la proiectul Erasmus+
„Școala și familia – împreună pentru o educație de calitate”, la desfășurarea cursului de
formare „Parents and teachers buildings bridges”, la cunoștințele și competențele dobândite
în cadrul acestuia;
Prezentarea calendarului și modului de desfăşurare a activităților cu părinții și a celor
interactive părinți-elevi;
Popularizarea programului Erasmus+;
Cunoașterea și analiza stilurilor parentale;
Mijloace : prezentare PPT, videoproiector, laptop, fișe de lucru;
Grup ţintă: părinții elevilor de la clasa a 6-a A, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” ;
Rezultate aşteptate
Informarea părinților cu privire la programul Erasmus+;
Cunoașterea calendarului și a modalității de desfăşurare a activităţilor propuse;
Identificarea propriului stil parental;
Activitatea: “Cât de bine îmi cunosc copilul?”- activitate interactivă de valorizare a
cunoștințelor dobândite la cursul de formare, pe grupe părinți-elevi
Obiectiv:
O mai bună cunoaștere de către părinți a abilităților, competențelor, intereselor și
așteptărilor copilului;
Mijloace: videoproiector, prezentare PPT, coli flipchart, carioci, chestionare, fotografii;
Grup ţintă: părinți și elevi de la clasa a 6-a A, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui;
Rezultate aşteptate
Implicarea activă a părinților și elevilor în activitățile interactive;
Dezvoltarea abilităților de comunicare părinți-copii-profesori;
Îmbunătăţirea relaţiei școală-familie;
Activitatea : „Bariere în comunicare: cum le depășim?” - activitate interactivă de
valorizare a cunoștințelor dobândite la cursul de formare, pe grupe părinți-elevi;
Obiective:
Exprimarea emoţiilor şi a convingerilor fără a ataca şi afecta drepturile celorlalţi prin
comunicare asertivă;
Valorificarea comunicării nonverbale a părinţilor în relaţiile cu copiii lor;
Identificarea și găsirea de soluții în depășirea barierelor apărute în comunicarea părințicopii;
Mijloace : videoproiector, prezentare PPT, coli flipchart, fișe de lucru, carioci;
Grup ţintă: părinți și elevi de la clasa a 6-a A, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui;
Rezultate aşteptate

Îmbunătățirea abilităţilor de ascultare activă;
Găsirea de soluții în depășirea barierelor apărute în comunicarea părinți-copii;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă;
Implicarea activă a părinților și elevilor în activitățile interactive;
Noiembrie 2017 Activitatea : “Pași către viitor” – activitate de valorizare a cunoștințelor dobândite la cursul
de formare: atelier de lucru pe grupe părinți-elevi;
Obiective:
O mai bună cunoaștere de către părinți a nevoilor, intereselor și aspirațiilor copilului;
Conștientizarea de către elevi a importanței pregătirii școlare constante;
Mijloace : videoproiector, prezentare PPT, coli flipchart, chestionare, coli de hârtie, carioci,
creioane colorate, desene, fotografii ;
Grup ţintă: părinți și elevi de la clasa a 6-a A, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui
Rezultate aşteptate
Creșterea motivației elevilor pentru studiu;
O mai mare receptivitate și mai multă disponibilitate a părinților față de nevoile și interesele
copilului,
O mai mare implicare a familiei în viața școlii;
Noiembrie 2017 Activitatea : “Construim împreună viitorul copiilor noștri” – diseminare și valorizare
Obiective:
Analiza activităţilor desfăşurate cu părinţii și elevii în perioada octombrie-noiembrie 2017,
in cadrul proiectului Erasmus+ “Școala și familia – împreună pentru o educație de calitate” ;
Valorificarea informațiilor dobândite în cadrul activităților interactive părinți-copii;
Mijloace : videoproiector, prezentare PPT, chestionare;
Grup ţintă: părinții elevilor de la clasa a 6-a A, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” ;
Rezultate aşteptate
Dezvoltarea colaborării școală – familie;
O comunicare mai eficientă părinți-copii-profesori;
Noiembrie 2017 Activitatea : „Familia și școala – parteneri în educația copilului” - activitate de
diseminare și de valorizare a cunoștințelor dobândite la cursul de formare;
Obiective:
Împărtăşirea experienţei acumulate, informarea părinților cu privire la proiectul Erasmus+
„Școala și familia - împreunã pentru o educație de calitate”, la desfășurarea cursului de
formare „Parents and teachers buildings bridges”, la cunoștințele și competențele dobândite
în cadrul acestuia;
Prezentarea activităţilor desfăşurate cu părinţii și elevii clasei a 6-a A în perioada
octombrie-noiembrie 2017, in cadrul proiectului ca exemple de bună practică;
Abordarea unor teme de dezbatere legate de parteneriatul școală – familie;
Mijloace : videoproiector, prezentare PPT, fișe, chestionare
Grup ţintă: părinți ai elevilor de la toate clasele Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Vaslui
(1-2 părinți de la fiecare clasă)
Rezultate aşteptate
Informarea părinților de la clasele din școală cu privire la programul Erasmus+
Cunoașterea de exemple de bună practică privind colaborarea școală-familie;
O mai bună comunicare părinți-elevi-profesori;
O implicare constantă a părinților în viața școlii;
Activitati de diseminare(in scoala, in comunitatea educativa largita, in comunitatea
locala/regionala/nationala/europeana)
Septembrie
Activitatea : Prezentarea experienţei, cunoștințelor și competențelor dobândite la cursul de
2017
formare „Parents and teachers buildings bridges” din cadrul proiectului Erasmus+ “Școala
și familia - împreunã pentru o educație de calitate” în cadrul Consiliului Profesoral al Școlii

Octombrie 2017

Noiembrie 2017

Noiembrie 2017

Gimnaziale “Mihai Eminescu” Vaslui;
Obiective:
Popularizarea proiectelor și cursurilor Erasmus+;
Informarea profesorilor participanţi cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale, Sectorul
Erasmus+;
Mijloace : informare verbală, fotografii, prezentare PPT, videoproiector;
Grup ţintă: profesorii membri ai Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale “Mihai
Eminescu” Vaslui;
Rezultate aşteptate
Creșterea motivației profesorilor participanţi privind participarea la programe și cursuri
Erasmus+;
Activitatea: „Parents and teachers buildings bridges” – informare în cadrul Comisiei
metodice a profesorilor diriginți din Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui
Obiective:
Informarea profesorilor diriginți cu privire la abordarea relației școală-familie la nivel
european;
Împărtăşirea experienţei acumulate, a cunoștințelor și competențelor dobândite în cadrul
cursului de formare;
Mijloace : prezentare PPT, videoproiector, informare verbală, materiale de la curs,
fotografii;
Grup ţintă: profesorii diriginți din Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui
Rezultate aşteptate :
Stimularea interesului cadrelor didactice de a participa la programe europene și cursuri de
formare privind consilierea și educația părinților;
Activitatea : Publicarea pe site-ul școlii a unei prezentări a cursului de formare „Parents and
teachers buildings bridges”, precum și a activităților desfăşurate cu părinţii și elevii în
perioada octombrie-noiembrie 2017, in cadrul proiectului Erasmus+ “Școala și familia împreunã pentru o educație de calitate”;
Obiective:
Popularizarea cursurilor Erasmus+;
Publicarea de informații referitoare la activitatea de formare;
Mijloace : articol, fotografii
Grup ţintă: părinți, elevi, comunitatea locală
Rezultate aşteptate:
Oferirea de exemple de bună practică;
Îmbogăţirea calităţii învățământului;
Oferirea unei dimensiuni europene a școlii noastre în comunitate;
Activitatea: Prezentarea experienţei, cunoștințelor și competențelor dobândite acumulate la
cursul de formare „Parents and teachers buildings bridges”, în cadrul Comisiei metodice
“Limbă și comunicare” din școală
Obiective:
Împărtăşirea experienţei acumulate, a cunoștințelor și competențelor dobândite în cadrul
cursului de formare;
Popularizarea cursurilor Erasmus+;
Mijloace : videoproiector, prezentare PPT;
Grup ţintă: profesorii membri ai Comisiei metodice „Limbă și comunicare”
Rezultate aşteptate
Creșterea motivației profesorilor participanţi privind participarea programe și cursuri
Erasmus+;

