GHIDUL APLICANTULUI

Copiii participă și învață cu drag la grădiniță și
la școală dacă au familii care le sunt
mâini de sprijin!

Dacă implicarea familiei (mama, tata, bunicii,
frații mai mari) este un obiectiv pe care îl
urmărește și grădinița sau școala voastră,
însă întâmpinați provocări în atingerea lui,
înscrieți-vă în programul nostru prin care
deschideți un club al familiei!

Colaborarea școală-familie, așa cum o
arată realitatea pedagogică din ﬁecare
clasă cât și studiile și cercetările întreprinse
în această direcție, ne demonstrează rolul
primordial pe care cei doi actori îl au în
asigurarea unui traseu educațional cât mai
potrivit pentru copii.
Ce ar putea face însă școala ca acasă
copilul să ﬁe pregătit și sprijinit de familie
astfel încât intrarea lui în colectivitatea
școlii să ﬁe un pas ﬁresc spre o învățare
organizată în grup, drept continuare a
experiențelor din sânul familiei și de la
grădiniță? Răspunsul la care noi am ajuns e
acela că așa cum există o școală pentru
copii, la fel avem nevoie de un spațiu
securizant pentru îndrumarea părinților
în a ﬁ mâini de sprijin pentru proprii
copii.
În perioada aprilie-mai 2021, încurajăm și
sprijinim grădinițele și școlile care au ciclu
preșcolar din județul Bistrița să aplice
pentru a dezvolta cluburi ale familiei
adunate sub umbrela Mâini, Inimi și Minți
Dibace (MIMD).
Invităm echipe formate din cel puțin două
educatoare alături de directorul unității de
învățământ să aplice pentru ca timp de 6
luni, sprijiniți de organizația noastră, să
aducă învățarea mai aproape de părinții
copiilor de grădiniță pe care îi au în grijă.
Ne propunem ca împreună să dezvoltăm
un spațiu în care familiile copiilor să poată
învăța și experimenta ce înseamnă să
îndeplinești nevoile emoționale ale
propriului copil, cum se pot juca și cum pot
meșteri diverse activități împreună cu cei
mici și nu în ultimul rând cum pot sprijini

învățarea și dezvoltarea cognitivă a piticilor
din familie.
Stima de sine sănătoasă a copiilor,
predispoziția spre efort în învățare,
răbdarea, atenția, reziliența sunt doar
câteva dintre abilitățile pe care copii au
nevoie să le poată antrena în spațiul școlii
sau al grădiniței.
Pentru a se întâmpla acest lucru avem
nevoie de părinți care să-și poată îndeplini
rolul față de copii atât cu blândețe,
empatie cât și cu fermitate și limite.
Avem nevoie ca mama sau tata să ﬁe cu
adevărat prezenți în viața copiilor, să-i
poată îndruma și să le ﬁe aproape în
explorările lor către lume.
Avem convingerea că o astfel de abordare
vine în completarea eforturilor pe care
ﬁecare grădiniță și școală le face pentru a
asigura succesul educațional copiilor pe
care îi au în responsabilitate.
Doar alături de adulții semniﬁcativi din
viața acestor copii și învățând că împreună
și doar așa putem ﬁ cu adevărat modele
pozitive pe care copiii să le poată urma,
putem să ne ducem misiunea de educator
sau învățător la îndeplinire.

Clubul Familiei Mâini, Inimi și
Minți dibace este o abordare care
pune accentul pe sprijinirea
adulților din familie astfel încât
aceștia să-i crească pe copii așa
cum și-ar ﬁ dorit să ﬁe și ei
îngrijiți în copilărie.

Într-un club al familiei grădinița, școala își
dau mâna cu familiile copiilor făcând din
părinți, sau din adulții care au preluat
acest rol, adevărați aliați ai învățării care
să-i sprijine pe copii în dezvoltarea lor
emoțională, socială, culturală.
Ne direcționăm eforturile către acele
comunități în care oportunitățile de
programe de educație parentală sunt
reduse.
Comunitățile cu multe provocări vin de
multe ori și cu contexte în care adulții din
comunitate sunt preocupați de asigurarea
nevoilor de bază pentru propriile familii,
educația ﬁind pentru multe dintre ele

Clubul familiei Mâini, Inimi și Minți dibace
se clădește atât pe lecțiile proiectelor din
ultimii ani dezvoltate de Fundația Noi
Orizonturi prin care a susținut ateliere de
Cercul Siguranței în comunități în care
părinții se confruntă cu diverse provocări,
cât și pe observațiile directe din
comunitățile în care proiectele
educaționale ale fundației sunt active.

văzută drept un lux sau un serviciu care
înseamnă investiție de resurse, inclusiv
materiale.
Timpul și energia adulților merg către
identiﬁcarea soluțiilor care să asigure
supraviețuirea iar grija și îngrijirea copiilor
trec pe un plan secund.
Într-un club al familiei părinții, bunicii, frații
mai mari sau adulții care se ocupă de
îngrijirea copiilor, cu sprijinul școlii,
descoperă cum pot deveni adulți iubitori,
hrănitori emoțional, care acordă timp de
joacă și învățare cu acei copii pe care îi au
în grijă, cu resursele la care pot avea acces,
care își sprijină copiii să-și urmeze propriile
visuri.

Clubul familiei este unul dintre pilonii centrali ai unei grădinițe sau a
unei școli, un context de creștere și apropiere atât pentru familii cât și
pentru cadrele didactice.
Suntem ca într-un laborator în care educatorii testează și reajustează activități care vin în
îndrumarea adulților cu rol de părinte. Atelierele au scopul de a sprijini familiile să ﬁe cea
mai bună variantă a lor în fața propriilor copii, comunitatea ﬁind resursa de bază.

Toate activitățile cuprinse în cadrul
clubului familiei Mâini, Inimi și Minți
Dibace vor face parte dintr-un calendar pe
care școala îl dezvoltă spre ﬁnalul acestui
an școlar cu sprijinul organizației noastre.
Totodată, identiﬁcăm împreună cele mai
potrivite persoane resursă din comunitate
care sunt deschise spre a colabora,
oameni care să reprezinte modele de
reușită pentru copii.
Pentru asigurarea spațiului potrivit de
învățare Fundația Noi Orizonturi sprijină
ﬁnanciar grădinițele și școlile pentru a
dezvolta resursele necesare desfășurării
activităților cu părinții.
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În ce constau activitățile din cadrul
clubului familiei?
Încurajăm și sprijinim grădinițele să
desfășoare trei tipuri de ateliere cu
familiile, în sistem online/hibrid: ateliere
practice de lucru părinți-copii conform
curriculumului pus la dispoziție de către
noi; întâlniri adunate sub umbrela Cercul
siguranței dezvoltate de către un facilitator
acreditat și asigurat de către noi; ateliere
de lectură, sub umbrela Citește-mi 100 de
povești, în care adulții din comunitate
citesc povești copiilor.
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Cine poate participa în cadrul
acestui club?
Încurajăm ca orice părinte sau adult din
comunitatea grădiniței, deschis să-și
îmbunătățească relația cu propriul copil
sau cu copilul/copiii de care are grijă, să
poată participa în mod constant la
atelierele desfășurate în cadrul clubului,
recomandarea ﬁind să aibă acces la un
dispozitiv conectat la internet (telefon,
tabletă, calculator).

Grădinița sau școala care își asumă
funcționarea acestui club al familiei
mobilizează comunitatea. Echipa
proiectului de la nivel local recrutează și
pregătește voluntari din comunitate
dispuși să co-organizeze activități ﬁe
pentru Minți dibace, ﬁe pentru Mâini
dibace, sub coordonarea unei educatoare.
Colaborarea cu autoritățile locale ne
propunem să ﬁe parte din strategia
proiectului, aducând diverse perspective
asupra felului în care părinții pot susține
nevoile de dezvoltare ale copiilor văzute
prin prisma medicului de familie, a
asistentului social, a preotului sau a
pădurarului.
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Care e perioada de desfășurare a
unui astfel de club?
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Un astfel de club se desfășoară pe
parcursul a 8 săptămâni, în perioada
iulie-august și octombrie-noiembrie.
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Recomandăm ca grupurile să ﬁe
formate din 8-10 adulți și tot atâția copii
care ﬁe să lucreze în întâlniri online
sincron (cum sunt atelierele Inimi
Dibace adresat exclusiv adulților), ﬁe
blended learning (cum sunt atelierele
Mâini Dibace și Minți Dibace în care
familiile lucrează cu ghidaj din partea
educatoarelor).

Când au loc atelierele din cadrul
clubului?
Activitățile se desfășoară săptămânal,
recomandarea e ca acestea să ﬁe în
zile diferite.
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În timpul anului școlar atelierele vor ﬁ
dezvoltate după programul obligatoriu
cu copiii.

Astfel că propunerea noastră e ca
pentru ﬁecare atelier să ﬁe grupuri
diferite de părinți cu posibilitatea ca
cine e interesat să poată participa la
toate activitățile.

Care e durata unui atelier?
Pentru atelierul Mâini dibace
activitățile se desfășoară în sistem
hibrid, familiile copiilor primind ﬁșele
de activități și materialele necesare
pentru ca pe parcursul unei săptămâni
să poată derula activitățile cu copiii în
ritmul propriu.
La ﬁnalul săptămânii trimit ﬁe un scurt
ﬁlm, ﬁe câteva fotograﬁi educatoarelor
cu ceea ce au realizat.
Pentru Inimi dibace participarea este
exclusiv pentru adulții din familie,
atelierele desfășurându-se online pe
parcursul a 90 de minute.
Pentru Minți dibace activitățile se vor
derula în sistem hibrid, cu interacțiuni
online atât sincron cât și asincron și în
oﬄine.

În calitate de părinte sau adult care
are grijă de copilul/copiii familiei e
nevoie să particip la toate
atelierele?
Înțelegem că pentru mulți părinți o
astfel de abordare pedagogică venită
din partea grădiniței sau școlii poate
prezenta reticențe la început.

În timpul vacanței, acestea pot ﬁ
realizate atât în prima parte a zilei (mai
spre dimineață) cât și în a doua parte a
zilei (în funcție și de cum negociază
ﬁecare educator programul cu părinții
pentru a-i putea avea aproape).
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Care e numărul de participanți
recomandat pentru ﬁecare atelier?
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De ce s-ar implica părinții într-un
astfel de club?
Pe lângă beneﬁciile educaționale pe
care le creează un astfel de context,
venim cu un set de premii pe care le
acordăm familiilor copiilor spre sfârșitul
celor 8 săptămâni în cadrul
evenimentului de celebrare, unde
ﬁecare familie își poate asigura locul
printr-un sistem de măsurare a
progresului și recompense la care are
acces pe întreaga perioadă a
desfășurării clubului.

Activitățile propriu-zise fac parte dintr-un curriculum dezvoltat de Fundația Noi
Orizonturi cu posibilitatea de a ﬁ adaptat de către ﬁecare comunitate în parte în funcție
de nevoile grupului.

Activități în etapa de pregătire/ lansare clubului
familiei, care includ:
Pregătirea spațiului
pentru desfășurarea
activităților (dotarea
cu materialele de
lucru necesare –
consumabile) și
dezvoltarea
mini-bibliotecilor;

Recrutarea părinților
cu cele mai mari
nevoi, dispuși spre
învățare și care nu
și-ar permite astfel de
activități contra cost;

Elaborarea planurilor
activităților personalizate
ce se vor desfășura cu
părinții și copiii;

Recrutarea și pregătirea voluntarilor care vor dori să
contribuie cu abilitățile lor la desfășurarea întâlnirilor;

Activități propriu-zise din cadrul clubului, care includ:
Derularea programului de
educație parentală Cercul
Siguranței cu sprijinul
unui facilitator extern;

Citirea cu voce tare, pentru plăcerea de a asculta
povești: citirea unor cărți ilustrate, cu text relativ
puțin, într-o manieră atractivă și antrenantă
pentru părinți și copii (în grup sau individual);

Conversații pe tema cărții citite, explorarea reacției copiilor la poveste, susținerea
unei activități scurte pe baza cărții (vezi și Curriculum program);
Activități de meșterit în care
părinții lucrează cot la cot cu
copiii pentru dezvoltarea
unor produse ori exersarea
unor abilități practice prin
intermediul jocului (vezi și
Curriculum program);

Întâlniri cu persoane resursă din comunitate
sau din afară care să ofere sprijin și suport
prin susținerea unor ateliere practice pe
subiecte precum - mâncare sănătoasă,
consilierea familiilor, educație pentru
sănătate,etc.;

Organizarea unui eveniment de celebrare la nivelul comunității pentru
absolvirea cu succes a primei generații de părinți ce au trecut prin clubul Mâini,
Inimi și Minți dibace;

Sprijin pentru pregătirea
cadrelor didactice și voluntarilor
care lucrează cu familia

Servicii

• Acces gratuit la un curs față în față
cât și la platforma de cursuri online,
ﬁnalitatea ﬁind de a învăța și de a vă
însuși practici care îi pot apropia pe
părinți de școală cât și despre cum
putem dezvolta părinți capabili să-și
îngrijească cu blândețe și tact proprii
copii;

• Sprijin personalizat pentru echipa
grădiniței din partea unor specialiști
pentru a interveni cât mai speciﬁc
astfel încât să-i îndrumăm pe părinți
să ﬁe cei mai potriviți părinți pentru
proprii copii;

• Webinarii în sprijinul funcționării
eﬁciente a clubului familiei;
• Întâlniri de debrieﬁng o dată la
două săptămâni în care identiﬁcăm
împreună cele mai potrivite abordări
de lucru;

Materiale resursă
• Ghid pentru organizarea și
funcționarea clubului familiei;
• Planuri de activități pentru Minți și
Mâini dibace;
• Posibilitatea de a dota grădinițele
cu materiale necesare desfășurării
activităților (cărți, consumabile);

• Consultanță pentru conducerea
școlii în vederea operării eﬁciente a
clubului familiei;
• Consultanță pentru mobilizarea
comunității;

Oportunitate de colaborare
extinsă
• Posibilitatea de a crea punți de
legătură și cu alte oportunități
educaționale, organizații sau
instituții care pot contribui la
îndrumarea părinților în a deveni
mâini de sprijin pentru copii.
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Organizați o întâlnire a educatoarelor cu participarea conducerii grădiniței
sau a școlii. Discutați despre nevoile din comunitate, dacă părinții ar ﬁ
deschiși să participe în mod constant la ateliere cât și despre disponibilitatea
voastră de a oferi din timpul și energia voastră dezvoltării unui astfel de club
în afara orelor, această activitate ﬁind una voluntară.
Gândiți-vă dacă în perioada verii cât și în toamnă grădinița poate avea acces
după ore la un spațiu potrivit pentru aceste întâlniri cu părinții și copiii.
Analizați cu atenția posibilitatea ca după ﬁnalizarea intervenției noastre să
continuați acest club în propria comunitate.
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Asigurați-vă că spre ﬁnalul lunii mai puteți acorda 2 zile unui training față în
față. Totodată, analizați foarte onest disponibilitatea pe care o aveți da a ﬁ
parte activă acestui proiect până în luna decembrie. Calendarul cu
desfășurătorul activităților vă poate ﬁ de folos în luarea unei decizii.
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Dacă în urma întâlnirilor cu colegii și conducerea grădiniței sau a școlii ați
ajuns de comun acord la decizia că e o oportunitate pentru comunitatea
voastră, completați acest formular până la data de 29 aprilie 2021. Ne dorim
ca prin acest formular să cunoaștem cât mai aproape de realitate motivația
voastră, nevoile din comunitate.
Acolo unde aveți nevoie de clariﬁcări suplimentare, vă rog să ne scrieți la
adresa vasile.brasovanu@gmail.com și în cel mai scurt timp posibil
revenim către voi cu un răspuns.
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Grădinițele care fac parte din proiectul Citește-mi 100 de povești vor încărca
în formularul de aplicare o scrisoare de recomandare venită din partea
Asociației OvidiuRo.

