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Uniunea Europeană sprijină îmbunătăţirea
relaţiei şcoală – familie
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui anunţă desfăşurarea conferinţei finale a proiectului cu
titlul “Şcoala şi familia – împreună pentru pentru o educaţie de calitate”.
Conferinţa va avea loc, joi, 14.12.2017, la Centrul Cultural „Alexandra Nechita” Vaslui,
începând cu ora 14.00.
În cadrul Programului “Erasmus+” 2014-2020, Acţiunea Cheie 1-proiecte de mobilităţi în
domeniul educaţiei şcolare, cu finanţare din partea Comisiei Europene prin Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vaslui a obţinut un grant de 68.400 Euro pentru proiectul „Şcoala şi familia –
împreună pentru o educaţie de calitate”.
Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe ale cadrelor
didactice în relaţia şcolii cu familia. Proiectul , conceput ca un consorţiu coordonat de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, a avut ca parteneri 10 unităţi şcolare din judeţ, atât din
mediul urban, cât şi din mediul rural: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Vaslui, Liceul
Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui, Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Vaslui, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui, Colegiul Naţional „GH. R.
Codreanu” Bârlad, Şcoala Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârlad, Liceul Tehnologic Puieşti,
Liceul Tehnologic Vladia şi Şcoala Gimnazială „Şt. Ciubotăraşu” Lipovăţ.
Proiectul s-a derulat pe o durată de 16 luni, în perioada Septembrie 2016 – Decembrie 2017, a
avut ca grup ţintă 36 cadre didactice care au participat la cursul de formare intitutlat „School
and Family: Building Bridges”, furnizat de centrul de formare iDevelop(Sevilla, Spania) şi, la
întoarcere, au pus în practică, în unităţile şcolare de provenienţă, cunoştinţele dobândite,
diversificând astfel paleta de activităţi cu familiile elevilor şi crescând nivelul de implicare a
părinţilor în educaţia propriilor copii şi în viaţa şcolii.
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