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Proiectul PINECL
În lumea virtuală, oamenii cu interese comune se pot întâlni, indiferent de
locul în care trăiesc. Rețelele sociale au un potențial puternic pentru
locuitorii din mediul rural, cât și pentru furnizorii de servicii. Acesta este
mesajul cheie pe care proiectul PINECL îl va promova la nivel de politici
și practici

Ce este PINECL despre?
Formare




Experimentarea unui curs personalizat pentru părinţi conceput
pentru lumea digitală de astăzi
Accesarea unui curriculum acreditat care să sprijine tranziția de la
părinte la profesionist
Instruirea într-un mediu de învățare mixt, care combină învățarea
on-line și cea faţă în faţă

Crearea de reţele




Construiţi propria rețea părinte-părinte, schimbaţi informații și
experienţă
Luaţi legătura cu profesioniştii din domeniul social și de sănătate
pentru a vă sprijini pe dumneavoastră și copilul dumneavoastră
Alăturați-vă unei rețele de profesioniști în domeniu pentru a face
schimb de bune practici și de resurse

Suport



The PINECL Project Partners with MEP Mairead McGuinness

Scopurile proiectului PINECL sunt următoarele:





să dezvolte un program de formare acreditat pe care părinţii să îl
poată utiliza pentru a deveni consilieri calificaţi în domeniul
învăţării de tip familial
să ofere un portal online, acolo unde părinții pot interacţiona,
împărtăşi din experiența lor și se pot sprijini reciproc
să unească părinții din comunitățile rurale și furnizorii de servicii
sociale și de sănătate pentru a sprijini dezvoltarea și educația
timpurie a copiilor



Găsiţi informații cu privire la o gamă largă de subiecte interesante
și adecvate
Aveţi acces la o vastă colecţie de resurse utile la îndemâna
dumneavoastră
Realizaţi conexiuni cu diverse persoane fizice, din ţară și din
străinătate

Grupurile ţintă ale proiectului PINECL sunt:




Părinții copiilor mici, de la vârsta şcolară mică până la vârsta de
intrare la școala primară
Adulții care doresc să se perfecționeze și să dobândească
acreditare în calitate de consilieri în domeniul învăţării de tip
familial
Asistenţii sociali şi medicali care pot veni în sprijinul părinților cu
copii mici
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Academia Părinţilor
Bine aţi venit la Academia Părinţilor, o rețea socială nouă și vibrantă care
se adresează părinţilor şi dezvoltării timpurii a copilului. Site momentan în
construcție, atunci când va fi finalizat în toamna anului 2014, Academia
Părinţilor va oferi programe de formare, va crea rețele și va sprijini părinţii
de copii mici de la vârsta şcolară mică până la vârsta de intrare în școala
primară.

Artistic impression of the Parents Academy
Acesta va oferi, de asemenea, un forum pentru profesioniștii care
lucrează în domeniul dezvoltării timpurii, sprijinind schimbul de bune
practici și oferind acces la o gamă largă de resurse și materiale.

Proiectul PINECL este dezvoltat de un consorțiu de opt parteneri din
Irlanda (2), Cipru, România, Italia, Marea Britanie, Austria și Finlanda, cu
finanțare de la Comisia Europeană în cadrul Programului de învățare pe
tot parcursul vieții 2007-2013.

Consorțiul proiectului cuprinde cinci parteneri activi și trei parteneri de
sprijin care îmbină expertiza lor semnificativă pentru a proiecta si dezvolta
instruirea propusă, sprijini și crea rețelele sociale. Fiecare partener
acționează în strânsă colaborare cu o serie de părți interesate, grupuri
ţintă pentru a se asigura că opiniile și feedback-ul părinților, furnizorilor de
educație a adulţilor și profesioniștilor din mediul social și de sănătate se
află în centrul procesului de dezvoltare al proiectului. Proiectul PINECL a
fost finanțat în cadrul Activităţii cheie 3 a Programului Uniunii Europene
de învățare pe tot parcursul vieții.
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