Dragi parteneri,
Datorită numărului mare de solicitări din partea cadrelor didactice, Asociația HoltIS, în
parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România, continuă procesul de dezvoltare a rețelei
de Educatori Parentali la nivel național, în cadrul inițiativei Educație Incluzivă de Calitate
(Quality Inclusive Education), cu o nouă serie de formare.
În acest context, dorim să oferim oportunitatea cât mai multor profesioniști din domeniul
educației (cadre didactice și/sau consilieri școlari) de a deveni educatori parentali
acreditați prin susținerea unui curs de educație parentală.
Vă invităm să vă înscrieți online pe platforma interactivă QIE – Quality Inclusive
Education www.qie.ro.
Toți participanții vor beneficia de cursuri gratuite, toate costurile fiind suportate din fondurile
proiectului.
Acreditarea ca Educator Parental presupune parcurgerea unei etape de pregătire
teoretică în format online și ulterior acesteia, parcurgerea etapei de pregătire practică.



Pregătirea teoretică constă în parcurgerea unui curriculum de Educație Parentală
format din 10 module în format online.
Pregătirea practică constă în susținerea de către fiecare participant la formarea
teoretică, a unui curs de educație parentală cu 10 părinți/curs, părinţi care au copii
înscriși în unitatea de învățământ unde profesionistul activează.

La sfârşitul pregătirii teoretice veţi primi un certificat de participare, iar după finalizarea
cursului de educaţie parentală veţi fi acreditat ca Educator Parental. Pe tot parcursul
procesului de pregătire veți beneficia de suport și asistență din partea Asociației HoltIS.
Aşteptăm cu interes înscrierile dumneavoastră până la data de 11 octombrie 2020 folosind
link-ul: https://www.qie.ro/platforma/inregistrare - în formularul de înregistrare vă rugăm să
selectați la ”Program” opțiunea ”QIE National Parenting”.
Calendar activitate:
01.10.2020-11.10.2020 - Înscrieri online
12.10.2020-14.10.2020 - Validarea și semnarea contractelor online
15.10.2020-15.11.2020 - Formarea teoretică + participarea la webinarii tematice
16.11.2020-15.02.2021 - Formarea practică (susținerea cursului de educație parentală online
sau fizic)
Vă rugăm să transmiteți informația și altor colegi care doresc să se înscrie la curs.

Cu stimă,
Prof. Univ. Dr. Stefan Cojocaru
Președinte Asociația HoltIS

