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Formarea părinților PINECL prinde formă
Echipa PINECL a lucrat în mod intensive de-a lungul lunilor de vară
pentru a crea un program nou de formare pentru părinții cu copii cu
vârstele cuprinse între 0 și 6 ani, explorând teme cheie precum
Dezvoltarea timpurie a copiilor, Învățarea timpurie a limbajului &
Suport parental.

Construind rețele pentru a sprijini părinții la nivel
local

Cercetările au demonstrat că
învățarea și dezvoltarea
copiilor sunt mult mai
probabile a se realiza cu cât
părinții sunt mai implicați în
acest process.
Prin intermediul Academiei
Părinților și al programuluid e
formare, părinții vor obține
abilități noi precum și
încredere pentru a identifica
modalități noi de a contribui
la dezvoltarea comunității din
care fac parte.

Echipa noastră la lucru în Pitesti, România, 2014

Nu ne vom mulțumi doar cu sprijinirea părinților prin intermediul
unei formări practice, sfaturi și strategii care le vor dezvolta
abilitățile și experiența personală ca părinți, ci vom crea rețele
locale echitabile, respectuoase și sustenabile ale părinților și
practicienilor din zonele rurale din Irlanda, UK, Italia, România și
Cipru care să promoveze Învățarea timpurie prin intermediul
canalelor de Social Media.
Suntem mândri să anunțăm și faptul că programul nostru de
formare va certifica abilitățile profesionale ale părinilor prin
acreditarea programului de formare în UK de către APT Education
(EQF Nivelul 4)

Pentru a sprijini aeastă
activitate, am creat
programme de inițiere pentru
profesioniști pe care le vom
furniza în primăvara anului
2015 împreună cu o serie de
evenimente specifice.
Rămâneți în legătură cu noi prin intermediul website-ului proiectului:
www.pinecl.eu
www.facebook.com/pineclparentsacademy
www.linkedin.com/pineclparentsacademy
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