Proiectul Erasmus+: ”Educația parentală și conștientizarea comunității pentru a permite includerea
socială a adolescenților expuși riscului de a deveni părinți” – Parenting Education and Awareness of
Community to Enable Social Inclusion of Teens Exposed to the risk of becoming parents (PEACE
SITE) din cadrul Programului – Strategic Partnership Project Nr: 2017-1-RO01-KA204-037448
a fost derulat în perioada septembrie 2017 – august 2019 de către un consorțiu constituit din 7
parteneri coordonat de Asociația de Educație prenatală din România, căreia i s-au alăturat
Universitatea pentru Străini din Perugia, 4 asociații omoloage din Grecia, Cipru, Belgia și Letonia,
precum și un al 2-lea partener român – Fundația Romtens.
În cadrul proiectului a fost realizat un studiu comparativ cu 398 de respondenți părinți din țările
partenere. Scopul studiului a fost identificarea nevoilor resimțite de membrii familiilor implicate
privind comunicarea cu copiii pe temele educației sexuale și educației prenatale. Studiul poate fi
consultat la link-ul indicat ]n josul paginii. În urma rezultatelor studiului, în cadrul proiectului au fost
realizate următoarele produse:
- Platforma OMAEDU: www.omaedu.ro care găzuiește:
- 9 module e-learning adresate părinților, dar și profesorilor, fiind deopotrivă deschise
accesului copiilor și adolescenților, cu scopul îmbunătățirii relației de comunicare, facilitării
respectării drepturilor și protecției copiilor, dezvoltării respectului de sine etc. Participanții
adulți (absolvenți ai unei universități) care au finalizat cele 9 module de e-learning și au
promovat evaluarea finală vor putea obține un certificat de la Universitatea pentru străini din
Perugia cu 3 credite universitare (CFU, ECTS).
- 4 materiale doodle animate adresate părinților și copiilor, vizând 4 categorii de vârstă: ”Am
grijă de corpul meu” (2-4 ani), ”Fiecare copil este o ființă unică ” (5-8 ani”, ”Energia sexuală
este asemenea curentului electric” (9-12 ani), ”Alegerile de fiecare zi îți modelează viitorul”
(13 -18 ani)
- O aplicație pentru android, CHECK PACCS, care poate fi descărcată gratuit de pe Google play , cu 2
componente:
- mesaje săptămânale primite de abonați pentru îmbunătățirea relației de comunicare
părinți-copii
- un jurnal alcătuit din 8 liste de verificare a calității relației de comunicare părinți-copii
pentru diferite categorii de vârstă
Vă invităm să accesați, în mod gratuit, toate produsele proiectului PEACE SITE printr-un simplu click
și log-in la www.omaedu.ro ! Toate materialele sunt prezentate pe platforma in 3 limbi: engleză,
română și franceză!
Vă așteptăm cu drag!
În numele partenerilor,
Asociația de Educație Prenatală din România
Link-ul pentru STUDIUL COMPARATIV: https://www.omaedu.ro/pluginfile.php/4514/mod_resource/
content/4/Raport%20Studiu%20Comparativ%20%20%20evaluare%20comunicare%20parinti-copii
%20ES%20si%20EP.pdf

