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Formarea părinților în desfășurare în întreaga Europă

Aprobare de către Apt
RR

120 de părinți cu copii preșcolari cu vârsta între 0 – 6 ani sunt înscriși în
prima serie a cursurilor de parenting pentru a deveni consultanți acreditați
în domeniul Învățării în familie.

Education

Părinți în Cipru

Academia Părinților în Italia

Învățând în vederea propriei
calificări, fiecare părinte va
parcurge elementele
fundamentale legate de
învățarea la vârstele timpurii,
parcurgând următoarele teme:
 Dezvoltarea timpurie a
copilului
 Joc și dezvoltare
 Învățarea timpurie a
limbajului
 Gestionarea
comportamentului dificil
 Abilități de parenting și
bunăstare
 Abilotăți de facilitare și
conștientizare culturală
 Abilități ICT skills și de
utilizare în siguranță a
Internetului

Formarea este în desfășurare în Irlanda, UK, România, Cipru și Italia,
construindu-se o rețea de părinți formați alături de profesioniști din
sănătate și asistență social. Cursurile de formare sunt gratuite și
disponibile pentru a fi accesate prin logarea pe platforma:
www.parentsacademy.eu

Datorită eforturilor partenerilor
proiectului, și, în special, datorită
ELKLAN, Apt Education South
West Region a acreditat cursul
Parents Academy - Training in
Early Childhood Learning. Părinții
pot obține Nivelul 3 de calificare
(UK) care este echivalent cu
Nivelul
4
al
European
Qualification
Framework.
Un
credit Apt Education reprezintă 10
ore de studiu (față în față, studiu
individual,
discuții,
lectură,
reflecții, observații, planificare,
elaborare materiale). Părinții care
vor absolvi acest curs vor obține
un număr de 9 Credite de Nivel 3.
Acreditarea recunoaște în mod
formal noile abilități și cunoștințe
ale părinților și oferă un potential
semnificativ de exploatare pentru
partenerii proiectului PINECL.

www.parentsacademy.eu

Salvati data
Conferința finală a proiectului
PINECL va avea loc Sâmbătă,
26 Septembrie 2015 în Arezzo,
Italia –promițând să fie un
eveniment angajant,
informativ și dedicat familiei.
Pentru a vă înregistra, vă
rugăm să îl contactați pe
Francesco:
francesco.lucioli@oxfam.it

Rămâneți în contact cu noi prin intermediul website-urilor:
www.pinecl.eu
www.facebook.com/pineclparentsacademy
www.linkedin.com/pineclparentsacademy
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