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De ce un astfel de proiect?
În Republica Moldova educația câștigă cu greu spațiu în agenda publică. Deși educația
apare ca o prioritate, sunt din ce în ce mai numeroase provocările și problemele care
necesită efort din partea autorităților, care impun reviziuirea perspectivei pe care
școlile o au despre rolul lor în comunitate și care cer un alt tip de abordare din partea
comunităților, respectiv a familiilor din comunități.
O concluzie relevantă a proiectelor anterioare implementate de Asociația
CATALACTICA susținute de către Fundația Soros Moldova privește importanţa majoră
a părinţilor. Ei sunt o parte a problemei, dar și soluţia oricărei intervenții. Am întâlnit
cazuri în care părinţii nu îşi asumă responsabilitatea creşterii şi educării propriilor copii,
am întâlnit păriniți care nu își cunosc și își înțeleg prea puțin copiii și părinți care admit
că nu știu cum să procedeze și chiar să comunice cu proprii lor copii. Firește, sunt
părinți pe care nu i-am întâlnit (fiind plecați la muncă în afara localității sau țării) și
comunități cărora le lipsesc mijloacele prin care să acționeze pentru a crește șansele
de succes ale celor mici.
Am descoperit însă locuri unde există preocupare și dorința de a schimba lucrurile în
bine. Am ales să mergem la sat tocmai pentru că aici problemele sunt mai mari decât
la oraș și am ales cele 2 comune (respectiv 3 comunități), pentru că necesitățile lor
sunt chiar mai mari decât ale altora. Experiența anterioară și cele întâmplate în proiect
ne-au demonstrat că am făcut ceea ce trebuia făcut și că în Racovăț, Codreanca și
Lupa Recea există condiții favorabile pentru ca viitorul să fie diferit de prezent, că
pentru copiii și părinții de aici există un viitor și că viitorul poate fi bun.
În această broșură vei citi despre:
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Echipa de proiect
Prezentarea celor 3 comunități din proiect
Schimbarea societății prin educație
Cine sunt părinții din proiect
Activizarea părinților
Factori favorizanţi/blocanţi ai activării relaţiei familie - comunitate locală sistem educaţional. Exemple de succes și eşecuri în activarea acestei relaţii
Ce (mai) este de făcut

Descrierea sumară a proiectului
Conceptul de proiect intersectează un domeniu major al reformelor educaționale din
Republica Moldova – dezvoltarea abilităților și competențelor parentale, care vine
în prelungirea a două proiecte anterioare cu generic educațional implementate în
Republica Moldova, rezultatele relevante ale cărora au constituit premise pentru
activitățile propuse.
Pe lângă aspectele structurale, ce ţin de funcţionarea economiei, societăţii şi
sistemului educaţional, cercetarea realizată în cadrul proiectului a relevat importanţa
majoră a părinţilor, ca parte a problemei, dar şi a soluţiei oricărui scenariu de
dezvoltare socioeducaţională. Au fost identificate cazuri în care părinţii, pur şi simplu,
nu îşi asumă responsabilitatea creşterii şi educării propriilor copii. Nici în aceste situaţii,
dar nici în cazurile în care există bunăvoinţă din partea părinţilor, mecanismele sociale
de suport nu funcţionează eficient în sensul creşterii şanselor de viaţă (în sens
Weberian) a copiilor din aceste familii vulnerabile.
Printre puţinele exemple de succes identificate prin proiectul amintit, activităţile de tip
Şcoala părinţilor par a reprezenta un model eficient de activare a părinţilor în sensul
responsabilizării faţă de creşterea şi educarea copiilor. Astfel de activităţi, dacă sunt
bine gândite şi realizate, pot contribui la refacerea ţesutului social al comunităţii.
Punerea faţă în faţă a părinţilor din categorii sociale diferite şi prezentarea unor situaţii
concrete de viaţă poate stimula căutarea de soluţii la problemele identificate, dar şi
activarea unor mecanisme comunitare de sprijinire a familiilor vulnerabile cu copii.
În sens mai larg, funcţionarea parteneriatului şcoală-comunitate poate genera premise
favorabile creşterii coeziunii sociale în comunităţile, unde spiritul comunitar şi
solidaritatea socială reprezintă valori cu o importantă dezirabilitate socială, dezactivate,
însă încă prezente în memoria colectivă.
Proiectul vizează activizarea acestui parteneriat Școală – Comunitate în satul
Racovăţ, raionul Soroca şi comuna Codreanca (inclusiv satul Lupa Recea), raionul
Străşeni.
În procesul de implementare a proiectului a fost construit un cadru al interacţiunii
Şcoală - Comunitate, prin organizarea mai multor tipuri de activităţi de tip Şcoala
părinţilor.
Abordarea proiectului a îmbinat dimensiunea de cercetare și cea aplicativexperimentală.
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Echipa proiectului
Larisa SALI este doctor în pedagogie, specialitatea didactica
matematicii. Activează la catedra Didactica Matematicii, Fizicii și
Informaticii a Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău). Din
decembrie 2015 este președintele Asociației pentru Dezvoltare și
Promovare Socio-Economică CATALACTICA – filiala din Moldova.
Lilian DANILOV este licențiat în istorie și
etnografie si are studii de master în domeniul sociologiei. A activat în
calitate de lector universitar. În prezent este formator și consultant în
domeniul educațional și dezvoltării regionale. Este autorul unor
studii, analize și cercetări în domeniul educației, dezvoltării locale și
regionale.
Mihnea PREOTESI este doctor în sociologie şi cercetător
ştiinţific la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul
Academiei Române. Are o expertiză consistentă în subiecte
precum: grupurile vulnerabile, dezvoltarea comunitară, diagnoza
problemelor comunitare, analiza politicilor sociale, realizată în
numeroase proiecte finanțate prin Fondul Social European, ca
expert al Băncii Mondiale ș.a. Este cunoscut pentru aparițiile
sale în media, în care are un mesaj articulat și abordări pragmatice ale problematicii
sociale.
Otilia DANDARA, doctor habilitat, profesor universitar, prorector la
Universitatea de Stat din Moldova. S-a implicat activ în reforma
curriculară, în formarea continuă a cadrelor didactice. Este coautor
al multiplelor documente de politici educaţionale și autor a peste 80
de lucrări ştiinţifice. Promovează cu insitenţă ideea educaţiei
permanente şi necesitatea parteneriatului
educaţional
Andrei PÂRVAN este, prin formarea sa inițială, învățător. În prezent
gestionează cu succes experiențe de învățare pentru studenți la
Academia de Studii Economice din București, pentru studenții și
profesorii Universității POLITEHNICA din București. De aproape 20
de ani concepe, realizează și evaluează proiecte educaționale, de
cercetare - dezvoltare - inovare socială și de dezvoltare
organizațională în România, iar din 2013 și în Republica Moldova.
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Tatiana TURCHINĂ activează în cadrul Departamentului Psihologie al
Universității de Stat din Moldova. Este o persoană cu dedicație pentru
activitatea didactică, promovând cultura psihologică printre studenți,
cadre didactice și alți specialiști din domeniile educației, sănătății,
oranizațional. Are o vastă experiență în calitate de trainer și facilitator,
realizează diverse proiecte și activități de formare și dezvoltare
personală. Este autor și coautor de materiale infomative, ghiduri,
manuale, broșuri în domeniul educației și sănătății.
Mihai POTOROACĂ este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului
de Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice și
Politice al AȘM. Din 2014 activează în echipa Asociației pentru
Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA – filiala
Chișinău. A participat în realizarea întregului lanț de proiecte E Durabil.
Din 2013 se află în proces de formare psihoterapeutică în specialitățile:
Gestalt Terapie și Psihodramă.
Andrei DUMBRĂVEANU este doctor în sociologie, specializarea
ecologia socială şi umană, conferenţiar universitar, director
departament RadioTV, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale
Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova. Autor al circa 75 de
lucrări ştiinţifice, laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, laureat al Concursului republican „Ecofolc film”, laureat al
Concursului Internaţional de programe radio TV pentru statele CSI şi
Mongolia. Este vicepreședinte al Asociației Sociologilor și Demografilor din R Moldova.
Elena COJOCARU este profesor de biologie și chimie și are peste 25 de ani de
experiență managerială în sistemul educațional. Educația constituie o
prioritate, de aceea cu pasiune se implică în formarea și educarea
tinerei generației. Credo al ei personal este că prin măiestria
profesională și dragostea de a transforma tânăra generație se poate
produce schimbarea societății. Este un mentor respectat de colegii de
breaslă, de membrii comunității, de discipoli din Lupa Recea,
Strășeni.
Elena IZVOREAN este metodist în cadrul Direcției de Învățămînt
Soroca. A absolvit Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.
Are un stagiu pedagogic de 7 ani și continuă activtatea prin cumul
la LT ,,Petru Rareș” din Soroca în calitate de profesor de limbi
străine. Preocuparea pentru dezvoltarea măiestriei și promovarea
unei educații de calitate sunt provocările prin care își vede
împlinirea profesională.
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Comunitățile implicate în proiect
Satul Racovăţ din raionul Soroca este situat la 16 km de centrul raional Soroca și la
116 km de Chisinău. Localitatea este atestată documentar din anul 1646. Satul are o
populaţie de 3767 de persoane care locuiesc în 1368 de gospodării. Migraţia circulară
la muncă în străinătate şi agricultura de subzistenţă reprezintă cele mai importante
surse de venit în localitate.
Satul Lupa Recea din comuna Codreanca se află la o distanţă de 50 de km de
Chisinău, la 25 de km de centrul raional Străseni si la 14 km de satul-centru de
comună Codreanca, unde se află Primăria și școala (gimnaziul din satul Lupa Recea
fiind închis în anul 2014, din cauza numărului insuficient de elevi). Lupa Recea, este o
localitate atestată documentar la începutul secolului al XIX-lea. Este un sat mic, cei
507 locuitori trăind în prezent în 157 de gospodării.
Satul Codreanca (fost Cobâlca) face parte din comuna cu acelaşi nume. Este un
vechi sat de răzeşi care se află la 40 de km de Chişinău şi la 14 de km de centrul
raional Străşeni. Populaţia satului este în jur de 2100 de locuitori. Sursele principale de
venit sunt munca în străinătate şi agricultura de subzistenţă.
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Schimbarea societății prin educație
Abordarea proiectului pleacă de la înțelegerea sistemului educațional din paradigma
dezvoltării sociale, care oferă și perspectiva fenomenului subdezvoltării, trăsătură
comună a societăţilor aflate la o primă etapă în evoluția lor către modernitate. Vedem
această evoluție ca pornind de la societatea tradițională (predominant agrară, cu o
eficiență scăzută a utilizării resurselor, cu o societate stabilă și rezistentă la schimbare)
până la cea consumeristă. Cea de-a doua etapă de dezvoltare („precondițiile creșterii”)
este caracterizată prin progres tehnic şi industrializare, prin deschidere a relațiilor
economice și sociale spre exterior, prin schimbarea structurii și creșterea mobilității
sociale, prin dezvoltarea identității naționale și a intereselor partajate. Acesta este și
cazul Republicii Moldova, potrivit modelului de mai sus, datelor noastre și experiențelor
acumulate în cadrul proiectelor cu genericul EDURABIL din ultimii 3 ani.
Un rol decisiv în tranziția către modernitate îl are educaţia. Ea slăbește rezistenţa la
nou și contribuie la schimbare prin acțiunea asupra capitalluui social şi a celui uman.
Capitalul uman include numărul și calitatea anilor de școală ai membrilor comunității,
numărul membrilor comunității care sunt angajați/salariați, ponderea populației ocupate
în agricultură. Capitalul social, într-o definiție mai relaxată, este constituit de relațiile
dintre membrii comunității și semnificația lor. Capitalul social are un impact direct
asupra școlii și calității instruirii elevilor, a performanțelor școlare individuale și (mai
ales) asupra relațiilor sociale.
Educația este o componentă strategică a procesului de dezvoltare locală. Proiectul
nostru vizează relaţia contextului local cu sistemul educaţional din perspectiva practică
a iniţierii mecanismelor de implicare a comunităţii în procesul de dezvoltare locală,
respectiv a părinților în educația copiilor, atât în ce privește însușirea de cunoștințe, cât
și formarea/dezvoltarea de priceperi și deprinderi sau exersarea abilităților de viață și a
competențelor sociale.
Din perspectiva definirii capitalului uman, relația contextului local cu sistemul
educational este evidențiată prioritar prin nivelul educațional al părinților și prin
competențele parentale ale acestora. Concret, este vorba despre capacitatea părinților
de a-și crește și educa acești copii în familie, despre ceea ce fac împreună părinții și
copiii, despre ce vorbesc, care sunt lucrurile despre care comunică, pentru care
cooperează sau colaborează. Iar mai important este felul în care își comunică lucruri,
trăiri, sentimente, modul în care lucrează împreună.
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Identitatea, de la cea familială la cea locală și până la cea naţională, este reflectată şi
asumată prin atitudini transferate în comportamente individuale şi de grup. Aspectele
identitare se intersectează cu cele legate de modul de raportare la alteritate și la ceea
ce este perceput ca familiar (deci, specific zonei de confort, cu minimizarea
incertitudinii). Felul în care părinții și copiii se percep pe sine și răspund elementelor de
context, așteptările pe care le au unii de la ceilalți, încrederea reciprocă, simțul
identității personale și colective dau sens existenței în comunitate și deschiderii față de
ceea ce se întâmplă dincolo de realitatea lor imediată.
Acestea sunt componentele majore ale evoluției sociale și procesului de schimbare,
ale tranziției către modernitate. Ne-am preocupat să înțelegem cum stau lucrurile în
familiile din satele moldovenești implicate în proiect și să acționăm pentru a creea
condițiile necesare unui proces de schimbare care să producă efecte de durată și
bunăstare pentru toți.
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Cine sunt părinții participanți în proiect?
Participanții la proiect au fot selectați după analiza unor date la nivel de gospodărie,
care au constituit repere pentru realizarea unui profil al familiilor vulnerabile. Părinții
selectaţi sunt dintre cei cu venituri mici, chiar dacă există câteva excepţii ce deţin un
statut social, teoretic mai înalt (asistentă medicală, educatoare la grădiniţă etc.).
Majoritatea au un stoc educațional redus (puțini ani de școală și de calitate slabă), au
meserii simple (cusătoreasă, dereticătoare) sau lucrează în agricultură. În fiecare
dintre comunități domină modelul fără surse de venit stabile. Familiile în care ambii
părinţi sunt angajaţi sunt rare. În fiecare dintre cele 3 comunități domină modelul
surselor de venit de tip sezonier şi discontinuu.
Sunt puține familii extinse, însă ponderea familiilor monoparentale este una importantă
(jumătate dintre acestea trăiesc în concubinaj și jumătate sunt mame care își cresc
singure copiii). Dintre cele 51 de familii, două sunt formate doar din bunici şi copii, în
alte 4 cazuri bunicii fiind prezenţi în familia extinsă. În aproape jumătate dintre familii
lipseşte un părinte (tatăl, cu o excepţie, unde lipsește mama), iar în aproape un sfert
dintre familii concubinul mamei nu este tatăl copiilor.
Majoritatea familiilor din grupul ţintă au cel puţin 3 copii minori. Media este de 3
copii/familie, iar cele mai multe familii au 4 copii, cu un minim de un copil și un maxim
de 7 copii.
Veniturile se încadrează între 500 şi 3000 de lei moldovenești, provenind din beneficii
sociale (indemnizații de creștere a copiilor, alocații pentru copii școlari, imdemnizație
de handicap), din agricultura de subzistenţă sau cea de semisubzistenţă (bazată pe
troc), veniturile din munci ocazionale sau sezoniere şi cele din munca în străinătate.
În ceea ce priveşte aprecierea subiectivă a veniturilor, jumătate dintre familiile
vulnerabile declară că veniturile le ajung doar să supravieţuiască, să îşi asigure strictul
necesar, cealaltă jumătate declară că nu le sunt suficiente nici pentru atât.
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Relaţia părinţi - copii – comunitate – sistem educaţional
Abordarea metodologică a proiectului corelează dimensiunea de cercetare cu cea
aplicativ-experimentală. Într-o primă etapa a fost realizată o evaluare iniţială a grupului
ţintă şi selecţia grupului experimental care a fost implicat, în perioada imediat
următoare, în activităţile proiectului.
Tabăra pentru copii şi părinţi a fost proiectată să reprezinte un cadru propice integrării
perspectivei de cercetare cu cea aplicativ-experimentală. A fost realizată o evaluare
iniţială, o evaluare continuă şi o evaluare finală pe câteva dimensiuni ce vizează
relaţionarea in-group şi out-group. Interacţiunile părinţi-copii, părinţi-părinţi, copii-copii,
fie ele spontane sau provocate, au fost monitorizate.
Dimensiunea experimentală a vizat atât grupul ţintă implicat în activităţi, cât şi grupul
ţintă martor, reprezentat de familile identificate ca având vulnerabilităţi asemănătoare,
dar care nu au fost selectate pentru a participa la această tabără.
În tabără au fost aplicate diverse tehnici educaționale de activizare a părinților.
Impactul acestora a fost monitorizat şi evaluat.
Una dintre premisele de la care am pornit este cea a creşterii coeziunii grupului într-un
mediu mai puţin familiar - un exemplu de interes pentru proiectul nostru a fost
monitorizarea evoluţiei relaţiilor între subgrupuri, precum cele ale elevilor din Lupa
Recea versus grupul elevilor din Codreanca și grupul din comuna Racovăţ versus cei
din comuna Codreanca.
Prin favorizarea interacţiunilor realizate în cadrul activităţilor proiectate şi prin
raportarea, dintr-o perspectivă comună, la situaţii şi contexte noi, ne-am propus să
influenţăm pozitiv coeziunea acestor subgrupuri, iar identitatea subgrupurilor definite
mai sus să se transfere întregului grup de elevi (respectiv, părinţi) participanţi la
această tabără, grup ce va căpăta o identitate comună.
Aceste activităţi au presupus interacţiuni între elevi, părinţi şi experţii din proiect,
realizate conform unor scenarii prestabilite, într-un mediu deschis şi controlat în acelaşi
timp.
Activitățile de autocunoaștere, de prezentare și cunoaștere interpersonală şi-au propus
să ajute participanții: să descrie propria persoană, să valorifice calitățile pozitive
personale, să definească propria unicitate și unicitatea altor persoane, să recunoască
schimbările care s-au produs cu ei în timp, să respecte diferențele dintre membrii unui
grup.
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Activitățile de cooperare și comunicare au vizat mai multe dimensiuni:
- sprjinirea participanților în dezvoltarea încrederii în propria persoană;
- dezvoltarea abilităţilor de cercetare și analiză a unor situaţii concrete ce implică
luarea unor decizii, individual sau în grup;
- încurajarea exprimării libere a opțiunilor proprii;
- dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în grup, prin cooperare.
Ca urmare a observării realizate de către experţi au fost înregistrate, într-o fază
preliminară, vulnerabilități comunicaționale. În vederea evaluării impactului activităţilor
desfăşurate, unele dintre aceste activităţi au fost repetate spre sfarşitul taberei.
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Implicarea părinților în educație
Sintetizând datele obţinute prin aplicarea chestionarelor şi interviurilor de grup cu
părinţi şi profesori, se desprind câteva concluzii:
- părinţii, deşi sunt interesaţi de şcoala copiilor la modul declarativ, îşi manifestă acest
interes, mai degrabă formal şi reactiv, prin răspunsul la solicitările exprese ale
profesorilor. Participarea la discuţiile despre
situaţia şcolară a copiilor nu sunt dublate, în
multe cazuri, de o implicare reală a părinţilor în „Școala nu poate compensa
procesul
educaţional,
şcoala
fiind lipsa de implicare a părinţilor,
responsabilizată în mod prioritar pentru dar suntem impuși să facem
față - să înlocuim părinții”
îndeplinirea acestei sarcini;
Profesor participant la tabără
- aspectele concrete ale traiului de zi cu zi ale
familiei influenţează negativ rezultatele şcolare
ale copiilor - aceste aspecte vizează condiţiile improprii de locuire, precaritatea
veniturilor, ce se reflectă, în anumite cazuri, chiar în alimentaţia insuficientă şi
inadecvată a copiilor, dar şi în imposibilitatea asigurării resurselor minime necesare
participării cu şanse egale la procesul educaţional al copiilor din aceste familii
vulnerabile;
- discuţiile cu părinţii, dar, mai ales, cele cu copii şi profesori, relevă slaba capacitate a
părinţilor de a-şi ajuta copii la rezolvarea temelor pentru acasă şi, la modul general, de
a le putea oferi suportul cognitiv corespunzător - acest aspect este întărit de
observaţiile făcute pe parcursul excursiilor
organizate în tabără. În marea lor majoritate,
„Am întrebat-o pe mama cum
părinţii, atunci când au fost întrebaţi de copii, fie
despre istoria locurilor pe care le vizitau, fie despre s-a păstrat atâția ani castelul
fenomene naturale şi despre consecinţele lor, și nu mi-a răspuns. Mama n-a
materializate în aspecte vizibile şi impresionante, știut, dar am întrebat ghidul”
precum peşterile sau cheile, nu au putut furniza nici
măcar explicaţii elementare. În plus, mulţi dintre
copii nici nu au încercat să-i întrebe pe părinţi, intuind că aceştia vor întâmpina
dificultăţi în a răspunde, ci au adresat întrebările unora sau altora dintre membrii
echipei de experţi prezente în aceste excursii;
- diviziunea rolurilor părinţilor în familie pare a fi una accentuat dezechilibrată, din
perspectivă educaţională. Mamele şi, în unele cazuri, fraţii mai mari, par a fi cei care
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pot şi sunt dispuşi a oferi răspunsuri, fie la întrebările de ordin existenţial, fie la cele de
ordin cognitiv.
Una dintre explicaţiile acestei cvasiabsenţe a
taţilor din procesul educaţional este tipul de
activitate aducătoare de venit pe care o prestează
aceştia şi care presupune, în cele mai multe
cazuri, perioade mari de absenţă din viaţa familiei,
în cazul muncilor sezoniere în străinătate sau în
alte zone ale Moldovei, sau dificultatea muncii
depuse, ce secătuieşte, inclusiv resursele de
disponibilitate arondate, teroretic, copiilor.

„Pe mine tata rar mă ajută,
mai mult mama.”
„Pe mine mă ajută fratele.”
„L-am întrebat odată pe
tata și mi-a zis că nu știe.
Se prefăcea, doar să-l las în
pace... Mă duc la mama...”
Din discuţiile cu copiii

Motivele invocate în explicarea acestui
comportament, mai degrabă pasiv, din perspectivă educaţională, vizează aspecte
atitudinale şi comportamentale: „Indiferența. Și se mai duc la lucru și... vin acasă... și-a
făcut copilul lecțiile pentru acasă, bine, n-a făcut, bine...”; „Sunt care se duc la lucru,
care vin obosiți. Dar sunt care și mai servesc (băuturi alcoolice), și nu-și dau stăruința”;
„Sau se duc pe o săptămână întreagă la lucru și vin doar sâmbăta. Nu mai controlează
ce a făcut copilul timp de o săptămână. Dar ce poate să facă un copil, nu poate să
facă nimic. E bine că el măcar s-a dus la școală, de-acum e bine”; „Sunt cazuri în care
se duc la lucru în străinătate, vin, divorțează. Copiii ceea de-acum nu mai au părinți”.
Pe de altă parte, importanţa taţilor în procesul educaţional pare a fi minimalizată
inclusiv de mame care consideră că: „Dacă au rămas cu mama, eu cred că nu
contează. De exemplu, copiii mei permanent au fost cu mama”; „Știți, eu din propria
experiență aș vrea să spun, eu mai multă influență aveam asupra copiilor când eram
singură”.
În plus, par a fi contestate şi metodele educaţionale ale tatălui: „... dar ce, nu-i drept?
Ei dacă rămân cu tata, tată le dă mai “raslabuhă” (adică, îi lasă în pace)”; „Și parcă îmi
pare că tata, într-un fel, prea multă libertate le dă”.
În consecinţă, conform modelului educaţional asumat de majoritatea acestor familii
vulnerabile „de educaţie de ocupă mai mult soția, dar noi o susținem, din când în
când”.
Copiii au, în general, reprezentări destul de vagi despre perspectiva lor
profesională, chiar şi în cazul celor care trec în clasa IX de gimnaziu şi deja trebuie să
ia o decizie pentru o profesie.
Orizontul de cunoaştere a meseriilor/profesiilor este destul de limitat, la fel şi
cunoaşterea cerinţelor unor profesii/ meserii. Majoritatea fetelor au zis că doresc să fie
cîntăreţe sau dansatoare. Unii băieţi visează sa facă din sportul pe care îl practică o
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carieră, dar nu conștientizează cât efort trebuie să depună pentru a obține
performanțe.
Din discuţiile purtate cu copiii a reieşit că problema viitorului profesional nu se discută
prea des în familie. Dintre participanții la tabără doar doi băieţi din clasa a IX-a, ştiu ce
doresc să devină în viaţă şi ce şcoală trebuie să urmeze pentru a obţine calificarea
profesională. Ei au adresat întrebări concrete privind locaţia acestui tip de instituţii,
cerinţele faţă de profesie, perspectivele de
angajare. Problema în cauză este discutată în
Majoritatea părinţilor nu
familia copiilor care au o anumită claritate în ceea
cunosc modul de
funcţionare a sistemului
ce doresc să devină. Părinţii îi susţin în aspiraţiile
educaţional, nu pot să-şi
lor şi chiar le-au sugerat aceste profesii,
demonstrînd reprezentări destul de realiste privind
susţină copiii în alegerea
şansele de reuşită ale copiilor în realizarea studiilor
unei profesii şi a unei
şi a posibilităţilor de angajare.
instituţii corespunzătoare
expectanțelor și
performanțelor lor, au
Discuţiile individuale cu părinţii, au relevat
reprezentări distorsionate
prevalenţa abordării pasive a problemei, cu reflecţii
de tipul:
privind şansele copiilor și
- vreau copilul meu să înveţe, să aibă o viaţă mai
posibilităţile reale de a
bună decît mine, dar nu ştiu unde ar putea să-şi
îmbrățișa o profesie.
facă studiile;
- vreau copilul meu să devină cineva în viaţă, dar
nu ştiu ce, el singur o să decidă, el ştie mai bine.
Este necesară informarea părinţilor în problematica ghidării în carieră, deoarece lipsa
unui sistem formal, bine organizat al centrelor specializate, favorizează reproducerea
socială prin educaţie (prin lipsă de educaţie) a persoanelor defavorizate social, copiii
din familii social vulnerabile nu au formate reprezentări realiste despre posibilităţile şi
oportunităţile de formare profesională şi integrare socială printr-o muncă calificată.
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Relația părinţi-copii

Perspectiva copiilor
Majoritatea copiiilor au apreciat pozitiv relația lor cu părinții. Aprecierile pozitive vizează
susţinerea din partea părinților, relaţiile calde, relativa deschidere a părinţilor față de
prietenii lor, încrederea pe care copiii o au în părinți.
Între aspetele negative au fost identificate: controlul cvasipermanent exercitat de
părinţi asupra lor (reclamat de circa jumătate dintre copii) şi, pentru aproape o treime
dintre copii, frica de a discuta anumite lucruri cu proprii părinții. Paradoxal este faptul
că acei copii care se simt controlați și le este frică de părinți, în același timp
menționează că își doresc să fie alături de părinți. Un număr de 16 copii din 20 au
menționat că întotdeauna își ajută părinții în gospodărie, aspect ce denotă implicarea
intensă a copiilor în activitățile casnice.
Stiluri parentale și de comunicare ale părinților
Pentru identificarea stilurilor parentale la etapa inițială a fost administrat un chestionar.
Pentru o treime dintre părinții prezenți la tabăra stilul democratic de educație este
prioritar, o altă treime dintre ei au tendința spre stilul autoritar, în timp ce în treimea
rămasă regăsim un stil parental combinat democratic-permisiv.
Din cei 9 părinți 2 prezintă stil de comunicare pasiv, focalizat pe nevoile și dorințele
copiilor. Pentru aceşti părinţi este prioritară păstrarea „liniștii căminului familial”. Copiii
acestor părinți sunt liniștiți, în același timp rezervați în comunicare, cu implicare
treptată în activități. Aproape jumătate dintre părinți au manifestat anumite tendințe
agresive în comunicare. Aceştia recurg, deseori, la ridicarea tonului, până la strigăt la
copii, atunci când aceștea nu se comportă adecvat, cererile și rugămințile copiilor fiind
respinse. Părinții recunosc că obișnuesc să-i certe tare pe copii pentru greșeli,
neascultare, nesupunere, pe alocuri îi jignesc, numindu-i cu cuvinte urâte. Alți 3 părinți
încearcă să comunice și să ineracționeze cu copiii lor într-un stil asertiv-pasiv. Ei își
ascultă cu atenție copiii, încearcă să înțeleagă nevoile copiilor, discută deschis
problemele. Totodată încearcă să camufleze și să facă tot posibilul pentru ca în familie
să fie liniște și pace. O parte din părinți susțin părerea că a fi autoritar este mai eficient
și copiii ascultă.
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Aspectele sus-menționate au fost observate în timpul vizitelor în localități, în timpul
călătoriei dus-întors la tabără și în timpul activităților. Părinții cu tendințe autoritare și
de supunere, deseori răspundeau în locul copiilor, impuneau un oarecare răspuns,
luau decizii în locul lor, făceau observații frecvente. Aceste conduite, în loc să
stimuleze sau motiveze copiii, întăreau comportamentele indezirabile ale acestora.
Părinții cu tendințe democratice în educație ofereau copiilor doza de încredere, nu
interveneau atunci când aceștea își exprimau opiniile, nu-i verificau ce fac în fiecare
moment.
Nevoile copiilor identificate în timpul exrciţiului de tip sociodramă
Sociodrama este o metodă elaborată de Jacob Levy Moreno și are similitudini cu
psihodrama. Diferența constă în faptul că psihodrama plasează în centrul de interes
individul, iar sociodrama - grupul. Unul dintre momentele importante ale celor două
metode este faptul că individul sau grupul sunt puși în situația de a vedea cu “alți ochi”
o problemă. Sociodrama are ca scop explorarea unei situații, diagnosticarea unor
procese care au loc în cadrul unui grup sau a unei situații sociale. În același timp, ea
poate fi și un mijloc de intervenție. În mod practic sociodrama apare ca un joc de rol.
Actorii joacă pe “scenă” o anumită situație, făcând schimb de roluri periodic și
reacționând corespunzător la ele.
Nevoile copiilor care au fost identificate pe parcursul acestui exerciţiu sunt:
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mai mult timp petrecut împreună cu părinții;
mai multă libertate și spațiu;
mai multă atenție din partea părinților;
comunicare mai liberă cu părinții;
părinții trebuie să pătrundă în esență în ce privește dorințele copiilor;
copii au nevoie de îmbrățișări;
copiii trebuie să participe la discutarea problemelor din familie.

Elemente identitare
Un alt aspect avut în vedere spre a fi monitorizat în tabără a fost cel legat de
modalităţile şi formele de asumare a identităţii locale.
Una dintre premisele de la care am pornit a fost cea a influenţei pozitive asupra
coeziunii grupurilor din fiecare comunitate într-un mediu mai puţin familiar. Identitatea,
de la cea familială, locală până la cea naţională este reflectată şi asumată prin atitudini
transferate în comportamente individuale şi de grup.
Pe dimensiunea comportamentală, aspectele identitare sunt tributare tendinţei de
minimizare a incertitudinii şi preferinţei pentru zona de confort psihic, reprezentată de
aspectele percepute ca familiare. În acest context se încadrează gruparea spontană
iniţială a participanţilor la tabără: modul de aşezare în autocar, la masă şi la primele
activităţi organizate în tabără. Pe
măsură ce participanţii la tabără
au început să se cunoască între
ei, densitatea, varietatea şi
intensitatea interacţiunilor între
copiii şi părinţi din localităţi diferite,
au crescut.
Între elementele identitare am
considerat ca fiind relevantă,
pentru analiza propusă aici,
descrierea de către fiecare grup
local a propriei comunităţi, în cadrul unui exerciţiu propus de experţii psihologi.
Identificarea şi accentuarea aspectelor considerate relevante în descrierea propriei
comunităţi, de la cele istorice la cele actuale, denotă moduri diferite de asumare a
identităţii locale.
O comparaţie concludentă este cea între modurile de asumare a identităţii locale de
către sătenii din cele două sate ale comunei Codreanca: Lupa Recea şi Codreanca.
În timp ce satul Codreanca este prezentat drept sat vechi de răzeşi, oameni liberi, care
nu au muncit niciodată la boieri, cei din Lupa Recea îşi leagă istoria de unul dintre
boierii locali (ca şi cei din Racovăţ, de altfel!), iar mândria satului este considerată a fi
tocmai conacul boieresc, în care a funcţionat, până nu de mult, şcoala satului.
Membrii din Codreanca se prezintă drept oameni harnici şi introduc în prezentare
elemente identitare ce vizează anumite meserii tradiţinale ale oamenilor locului,
precum lucrul lemnului.
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Prezentarea participanților din Lupa Recea scoate în evidenţă frumuseţea naturii
locului, codrii şi izvoarele reci, dar şi nostalgia unor vremuri mai bune, patriarhale, în
care oamenii trăiau în armonie cu natura şi erau mulţumiţi, chiar dacă munceau
adesea pământurile boierului, nu pe ale lor. Aprecieri în cheie sentimentală, precum
cele făcute în versuri de una dintre reprezentantele satului, de tipul „mic e satul nostru,
Doamne, cât de mic!” au drept corespondent pragmatic, descrierea marginalităţii, cu
consecinţele negative asupra dezvoltării sale socioeconomice. Marginalitatea este
identificată, pe de o parte, în raport cu satul centru de comună, Codreanca, dar şi în
raport cu situaţia de a se afla la graniţa a dintre raioane, fără a aparţine cu totul, nici
unuia dintre ele. Un motiv de frustrare îl reprezintă închiderea şcolii din sat în anul
2014, ca urmare a Reformei sistemului educaţional, vechiul conac boieresc în care a
funcţionat şcoala rămânând, în lipsa unei legături funcţionale cu prezentul, doar o
relicvă a unui trecut al cărui prezent nu este pe măsură...
Reprezentanții satului Racovăţ pun
mai puţin accent pe trecut, relatând
doar câteva sintagme de tipul
„aşezare veche, care şi-a luat
numele de la un boier, Racoviţă” şi
se concentrează pe anumite
aptitudini actuale cu care se
mândresc localnicii, precum cele
artistice, în domeniul dansurilor
populare. De altfel, o parte din
prezentarea celor din Racovăţ a fost
un astfel de moment artistic.
În altă ordine de idei, într-un alt context, acest tip de exprimare artistică, prilejuit de
seara focului de tabără, a reprezentat un cadru propice ilustrării dinamicii asumării
graduale a identităţii de grup, pe cele 3 niveluri amintite mai sus: familial; local;
naţional.
Primele cântece la focul de tabără au reprezentat mai întâi iniţiative individuale,
sprijinite în mai mare sau mai mică măsură de membrii familiei, următorul pas fiind cel
al construirii ad-hoc a „grupului local” de cântăreţi, pentru ca, spre sfârşitul acestui
eveniment, să cânte împreună, aproape toţi participanţii, fie ei copii, părinţi sau
profesori, într-un demers colectiv de asumare a identităţii naţionale.
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Practici de activare a relației familie - comunitate locală sistem educaţional. Exemple de succes și eşecuri în
activarea acestei relaţii
Deşi proiectul s-a focalizat pe activarea părinţilor în relaţia mai sus amintită, impactul
acestui proiect poate fi considerat unul pozitiv, mai cu seamă în ceea ce priveşte copiii
implicaţi în proiect. Există însă premise ca aceştia să poată deveni factorii catalizatori
ai activării părinţilor în relaţia cu sistemul educaţional.
Copii spun că participarea la tabără i-a făcut să devină mai bine dispuşi, mai
prietenoşi, mai curioşi.
Părinţii neparticipanţi ai copiilor care au fost în tabără remarcă efecte beneficice ale
participării copiilor lor din perspectivă emoţională şi relaţională: „A venit mai bucuroasă,
spunea multe, mă căuta ca să-mi povestească cum a petrecut acolo.”; ”I-a plăcut că a
comunicat cu mulți copii, i-a fost plăcut, mai mult i-a povestit sorei sale.” „S-a schimbat
înspre bine (despre soră). Și-a făcut prieteni
“A ieșit între noi o relație nu
noi, de la Soroca, Andreea. Mi-a povestit cât
mamă și fiică, ci mamă,
de mult țineau una la alta.”.
prietenă și fiică. Am hotărât eu
O parte dintre părinţii care au fost în tabără
să mai cedez, ca să-i dau voie
alături de copii lor, dar şi o parte dintre cei ai
să-și spună părerea. Părerea ei
căror copii au fost fără ei în tabără, identifică o
să o iau în considerație. În
îmbunătăţire a relaţiei cu aceştia datorată
unele locuri au și ei dreptate.”
participării la acest proiect.
O mamă susține că relația ei cu fiica mai mare
Mamă participantă la tabără
de 18 ani (care nu a fost la tabără), s-a
schimbat după tabără. “Mi s-a rezolvat o
problemă mare, altfel eu ajungeam la conflict mare cu ea.” “Eu cred că la alte
persoane, care au fost cu noi, poate altceva, alt punct le-a fost de folos.”
Alte opinii au fost de tipul:
„A fost între noi o discuție atunci cu dna Tatiana, despre dragostea dintre copii și
părinți. Mult mi-a plăcut atunci, că ... parcă pare că noi suntem deștepți, că le știm pe
toate, dar în unele lucruri au și ei dreptate, ei merg cu o generație mai sus ca noi.”
„Să le oferim dragostea ceea când vine copilul și se apropie de părinte, și are nevoie
atunci de dragostea ceea, să lepădăm totul și să le oferim dragoste. Anume asta am
discutat cu părinții.”
„S-a maturizat. A devenit de sine stătătoare. Nu e plângăreață cum era înainte. A
devenit mai stăpână pe sine.”
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“A devenit mai atașată de mine. Toate problemele pe care le are, chiar și rezultatele
bune le discută cu mine.”
Majoritatea copiilor au ţinut legătura cu prietenii pe care şi i-au făcut în tabără din
celelalte 2 comunităţi.
„Mi-am făcut noi prieteni și unii chiar prieteni adevărați”, spune unul dintre copii.
Părinţii, deşi spun că au legat, la rândul lor, prietenii în tabără, nu au cimentat aceste
prietenii prin interacţiuni viitoare: „Nu ne-am întâlnit. Suntem departe unii de alții”.
Deşi părinţii au schimbat numere de telefon între ei, nici la telefon nu au comunicat:
„Eu am luat numărul de la doamna M. Dar nu am comunicat.
„Tot așa cu doamna M, i-am dat numărul meu. Nu am vorbit.”
Deşi activarea relaţiei părinţilor cu comunitatea nu poate fi considerată un succes,
proiectul a avut un impact pozitiv, atât la nivel
“La elevii noștri am
familial, în ceea ce priveşte relaţia părinte-copil,
observat schimbări în bine
din perspectivă emoţională, cât şi educaţională,
atît din punct de vedere al
cât şi în ceea ce priveşte relaţia părinţilor cu
performanțelor școlare cît
şcoala.
și din cel al implicării active
La Codreanca percepția unor profesori vis-a-vis
în activitățile ce se
de experiența de la tabără este că “i-a unit foarte
desfășoară cu ei. Ei au
mult pe copii”.
descoperit
în
părinți
Perspectiva unora dintre profesorii care au
adevărați prieteni, și se
interacţionat cu copiii participanţi la tabără este că
mobilizează pentru a face
implicarea în proiect a avut efecte beneficie
față cerințelor societății.”
asupra lor, dar şi asupra relaţiei părinţilor cu copiii
Directorul gimnaziului
şi cu şcoala:
“Elevele A și B. au devenit mai responsabile, mai
cumpătate în luarea deciziilor, altfel privesc la lucruri. Iar mama lor e mai binevoitoare
față de școală, mai prietenoasă cu profesorii, mai receptivă”.
“Pe N. îl vedem mai cu inițiativă, mai sigur pe sine.O vedem mai curajoasă pe M. A. Nu
se mai plînge de situația din familie, spune că ea și mama ei au devenit ,,oameni” și nu
le mai urmărește frica că nu-s privite ca ,,oameni”.
“M, mamă, anul acesta și-a adus în clasa I-a încă un copil. Era plină de importanță:
povestea la toți părinții elevilor clasei I-a ce ar trebui să facă, cum să procedeze în
diferite situații, să nu neglijeze părerea copiilor și alte momente. Chiar i-a uimit pe toți.
Acea M care tăcea, pe care n-o interesau problemele școlii, astăzi îi îndemna pe
părinți să facă ceva bun pentru copii lor”.
Şi pentru profesorii participanţi la proiect acesta a adus valoare adăugată: „am învățat
să fiu mai activă în comunitate, să implementez unele tehnologii educaționale de
activizare a părinților, să sprijin familiile vulnerabile cu copii”.

20

Punctele tari ale acestui proiect pot fi considerate cele ce ţin de activizarea parţială a
relaţiei părinţi–copii, copii-şcoală, părinţi-şcoală, din perspectiva sistemului
educaţional.
„Am învățat să fiu mai
Unul dintre punctele slabe reprezintă tocmai
activă în comunitate, să
motivul pentru care am folosit sintagma parţial în
implementez
unele
evaluarea reuşitei acestui demers. Relaţiile sociale
din comunitate par a fi cel mai dificil de schimbat.
tehnologii educaționale de
Dacă impactul asupra indivizilor şi familiilor este
activizare a părinților, să
unul vizibil pozitiv, impactul asupra interacţiunii
sprijin familiile vulnerabile
indivizilor/familiilor cu comunitatea rămâne unul
cu copii”.
foarte modest.
Rolurile educaţionale în familia moldovenească
Profesoară
rurală sunt puternic debalansate, taţii asumânduparticipantă la tabără
şi, în cele mai multe cazuri roluri aproape
eminamente economice şi în foarte mică măsură, educaţionale.Cu foarte rare excepţii,
de câte ori am folosit în acest material sintagma părinţi, de tot atâta ori, am fi putut
înlocui aecastă sintagmă cu cea de mamă.
Un rezultat sub aşteptări a fost cel legat de efectul de contagiune, preconizat a se
produce dinspre grupul experimental către grupul martor. Consătenii au auzit de
proiect, unii dintre ei i-au invidiat pe cei care au participat, alţii, i-au admirat sau s-au
bucurat pentru ei. În puţine cazuri, o parte dintre efectele benefice asupra
participanţilor au putut fi transferate nonparticipanţilor prin împărtăşirea experienţelor,
acumulărilor cognitive şi relaţionale datorate participării la proiect.
O parte dintre săteni credeau că cei care au mers în tabără s-au dus, de fapt, „să dea
cu sapa” şi nu „în vacanţă” şi au fost plăcut impresionaţi să afle că nu a fost vorba
despre vreo înşelătorie...
Un fapt pozitiv îl reprezintă sporirea gradului de încredere a populaţiei faţă de acest tip
de demers iniţiat din afara comunităţii, dar care reclamă participarea ei.
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Ce mai e de făcut?
Activitățile din cadrul proiectului au vizat cunoașterea și înțelegerea mecanismelor
comunitare, identificarea resurselor umane disponibile ca să-și asume inițiative
educaţionale benefice comunității. Întărirea activismului a fost unul dintre efectele
așteptate în proiectele anterioare, însă crearea unei mase critice este rezultatul unor
eforturi constante pe termen lung și în condițiile existenței unor minime capabilități
locale.
Acțiunile ulterioare vor fi orientate spre remedierea situației sociale evidente:
manifestare redusă de implicare a membrilor comunității în satisfacerea unor necesități
primare în materie de educație. Deaceea, fundamentală pentru acest moment este
dezvoltarea de capacități care să contribuie la angajarea comunității pentru susținerea
sistemului educațional, respectiv la creșterea calității educației.
Miza este una pluridimensională: să identificăm, să asistăm, să îndrumăm, să
susținem și să promovăm grupurile sociale și comunitățile care urmăresc creșterea
calității educației din perspectiva sporirii socioperformanței școlii.
Vor fi inițiate și derulate acțiuni specifice de mobilizare a liderilor și grupurilor informale
în cadrul comunităților în scopul elaborării și realizării unor miniproiecte orientate spre
creșterea calității educației la nivel comunitar.
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Mulțumiri
Primăria comunei Codreanca, raionul Strășeni, Vă mulțumește din suflet pentru faptul
că sunteți alături de noi, ne insuflați încredere și speranță în ziua de mâine.
Vă mulțumim că, în pofida tuturor greutăților, ați găsit timp și posibilități pentru a ne
scoate din impas, pentru că Vă pasă de sănătatea și bunăstarea copiilor din localitate
și pentru că nu vă este indiferentă soarta acestor copii.
Sperăm că în continuare ne vom bucura împreună de viitorul frumos al copiilor.
Din numele copiilor și al tuturor cetățenilor din Codreanca și Lupa Recea Vă mulțumim
pentru ospitalitatea de care s-au bucurat participanții la Tabăra pentru părinți și copii
din Țara-soră România.
Vă dorim multă sănătate, prosperitate, succes și noroc în toate.
Sperăm într-o colaborare fructuoasă în continuare.
Cleopatra Cobzac, primar de Codreanca
Participând la această Tabără am învățat să fiu mai activă în comunitate, să
implementez unele tehnologii educaționale de activizare a părinților, să sprijin familiile
vulnerabile cu copii.
Noi, participanții, ne-am împlinit ca spirit și ca neam. Am conștientizat că noi, cei din
Republica Moldova, nu suntem niște străini pe meleagurile României, căci vorbim
aceeași dulce limbă, avem același trecut, aceleași obiceiuri și idealuri. Contează mult
să fim uniți. Căci atîta timp cît un neam își păstrează vie cultura și neîntinată credința,
el este de neînvins.
Mă rog la bunul Dumnezeu pentru cei, care prin muncă asiduă, prin tărie și
perseverență, prin iubire și credință, organizează aceste foxus-grupuri cu părinții și
profesorii din diferite localități. Catalactica coordonează un proiect deosebit, care ne
apropie de Frumos, de Istorie, de Neam.
Un mulțumesc aparte le spun și membrilor din România a echipei de implementare a
proiectului, care depun mult efort și suflet pentru a aduce an de an în România copii
din Republica Moldova. Fără conlucrarea armonioasă dintre oamenii cu suflet mare,
noi nu am fi putut trăi aceste clipe extraordinare, nu am fi putut lega frumoase prietenii
cu copii și părinții din Codreanca, Lupa Recea, nu am fi putut vizita locuri minunate, nu
am fi putut călători prin aceste locuri, care reprezintă sufletul neamului nostru.
Natalia Borozan, învățătoare din Racovăț
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