MATERIAL ASOCIATIE
ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR PRO EDUCAȚIE SUCEAVA
1.1 Asociatia isi are sediul la Şcoala Generală nr.8, localitatea Suceava, Str. Al.
Jupiter Nr. 12 si isi desfasoara activitatea la nivel local, national si international
ASOCIATIA PĂRINTILOR PRO EDUCATIE cu sediul
la Şcoala nr. 8 Suceava
înfiintată în luna mai 2007 şi urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:



















a fost

promovarea comunicarii si cooperarii intre elevi, părinţi şi cadre didactice ;
dezvoltarea de legături cu asociații de același tip sau conexe procesului de învățământ
la nivel national;
asigurarea unui mediu educațional necesar unui învățământ performant prin legătura
permanentă cu managementul școlii, administrațiile locale, privind măsurile
administrative, gospodărești și de securitate a copiilor care frecventează unitatea de
învățământ preuniversitar;
sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea
caracterului practic-aplicativ si valorifică pregătirea și inteligețta lor; protejarea tinerelor
valori;
conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire și
autoritate tutelară în vederea respectarii drepturilor copiilor și integrării lor în unitățile de
învățământ preuniversitar și societate;
promovarea și îmbunătățirea actului educațional ;
sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si
sportiv;
gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse.

Asociatia a fost implicată într-o cercetare a Institutului de Ştiinţe ale Educatiei cu
tema ,, Influenta capitalului cultural al familiei asupra reuşitei şcolare”.
Asociatia a lucrat la programe de consiliere a părinţilor pe teme de
maximă actualitate ,,Influenţa calculatorului şi televizorului asupra minţii umane”,,
Relatia părinte- copil duet sau duel?” ,, Vreau să fiu un părinte mai bun”. La
aceste activități au participat și profesorul de logopedie al școlii și consilierul
școlar.
Aprilie 2007- particiapre la Simpozionul internațional ,, Educație și cetățenie
Europeană-ediția a IIIa cu lucrarea ,, ART-TERAPIA SOCIALĂ ÎN EDUCAȚIA
ADULȚILOR
Decembrie 2007-acțiune de întrajutorare pentru copiii cu dizabilități de la Casa
de tip Familial Mihoveni Suceava , din cadrul Direcției de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Suceava -,,Inimi lângă inimi"
Mai -iunie 2008- proiect educațional antreprenorial Târgul de jocuri
Decembrie 2008-protocol de colaborare cu Centrul Judetean de Resurse si
Asistenta Educationala Suceava(CJRAE)Ianuarie 2009 - vizita si donatii la Căminul de bătrâni Suceava- spectacol,
oferirea unor felicitări confecționate de elevi -realizarea revistei ,, Săptămâna
omeniei")
















Octombrie 2009- participare la
Conferința internațională,,Petit-Parental
Education Together with it- support for the new generation" in cadrul porgramului
lifelong learning-Iași-Miroslava-16 octombrie 2009-certificat participare
Octombrie 2009 -Program pentru parinti cu copii cu CES -Meseria de părinte se
invata ( elevi cu parinti plecati in strainatate)Noiembrie 2009-activitati în cadrul campaniei dedicate Zilei Naționale fără tutun,
inițiate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava.
Martie 2010-proiect comunitar-FABRICA DE BUCURIE
Aprilie 2010 - proiect educațional -Lumina învierii- vizita la Așezământul creștin
filantropic,, Acoperământul Maicii Domnului- daruri pentru 88 de bătrâni
Aprilie 2010 -Moment artistic-daruri oferite elevilor cu dizabilități de la casa de tip
familial Mihoveni
Decembrie 2010- moment artistic, expoziție cu picturi pe sticlă cu tema ,,
Nașterea Domnului" și acordare de burse semestriale
Octombrie 2011-program antiviolență- Violența nu te face mai puternic -acord
de parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, CJRAE , si
Organizația Salvați Copiii Suceava-35 elevi
Oct-noe 2011-participare proiect ,, Părinți competenți , copii sănătoși-dezvoltare
de servicii de parenting în România
Septembrie 2011- Iunie 2012- organizarea unui atelier de artă,, ATELIERUL
COPILĂRIEI " pe parcursul întregului an școlar( la sfârșitul orelor de curs ) - din
fonduri proprii- confecționare de măști populare, pictură pe sticlă, pe pânzăprezentarea produselor în cadrul expoziției la Casa de Cultură - 30 mai 2012
Decembrie 2011-moment artistic și acordare de burse semestriale
Iunie 2012-organizare Școala de vară-premii și donații materiale( articol ziar)
-Decembrie 2012 -proiect educațional,, Zâmbește de Crăciun-beneficiari direcți22 elevi ai scolii - colectare de jucării ,târg de jucării cu vânzare ,acordarea
burselor semestriale, oferirea de cadouri pentru elevii nevoiași

