GRUPURILE DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ ÎN SPRIJINUL EDUCAȚIEI!
Implementarea proiectului „E DUrabil! Angajarea comunității în
susținerea educaţiei” de către Asociaţia pentru Dezvoltare şi
Promovare Socio-Economică CATALACTICA, filiala Moldova se
extinde în perioada iunie-noiembrie 2017.
Grupurile de inițiativă Locală (GIL) din satele Bădragii Noi, Fârlădeni, Lupa Recea și Sireți
continuă să acționeze în sprijinul educației la nivel comunitar.
La începutul lunii iulie au avut loc
primele întâlniri ale echipei
proiectului cu membrii GIL unde au
fost expuse şi aprobate obiectivele
în extindere: creșterea eficienței
comunității locale în ce privește
identificarea
vulnerabilităților
locale, în planificarea de intervenții
la nivel educațional și în derularea
unor
activități
specifice;
dezvoltarea unei rețele de suport
necesare asimilării inițiativelor de
reformă „la firul ierbii”, în baza
comunităților-pilot;
evaluarea
impactului
intervențiilor
socioeducaționale în comunități din Republica
Moldova; promovarea experiențelor de
reformă în educație prin angajarea
comunităților. În acest scop, au fost
discutate activitățile care urmează să fie
realizate până la finele proiectului:
mobilizarea comunității pentru a implica
noi participanți în procesele de susținere a
educației,
elaborarea
planurilor
de
sustenabilitate a intervențiilor la nivel local,
dezvoltarea capacităților și consolidarea rețelei
grupurilor de inițiativă locală pentru o mai bună
asimilare a inițiativelor de reformă în domeniul
educației, prezentarea produselor create în
cadrul centrelor respective.
La această etapă, parte a proiectului ”E Durabil.
Angajarea comunității în susținerea educației”
implementat de ADPSE CATALACTICA (filiala
Moldova) cu sprijinul Fundației Soros-Moldova, GIL urmează să elaboreze planuri de

sustenabilitate a proiectelor inițiate prin
organizarea mai multor activități, în baza
centrelor deja create. Activitățile vor viza
educația estetică și revitalizarea portului
popular, educația pentru sănătate în
rândurile tinerilor și adulților, educația
ecologică, ghidarea în carieră, oferirea de
servicii socio-educaționale pentru copii.
Proiectul include și o componentă de
cercetare, prin care va fi realizată o sinteză a
transformărilor produse în comunitățile
rurale implicate în proiectele cu genericul E
DUrabil, urmând a fi valorificate experiențele
care pot sprijini inițiativele de dezvoltare
socială și politicile educaționale la nivel
central și local. Echipa de cercetare din cadrul
proiectului (sociolog, specialist educațional,
consultant educațional, consultant de
cercetare) va realiza cadrul metodologic și
conceptual al cercetării, va dezvolta
instrumentele de cercetare. Vor fi aplicate
metode de evaluare cantitativă și calitativă
pentru măsurarea impactului de rezultat,
inclusiv prin metoda photovoice, care va
finaliza cu organizarea unei expoziții foto în
spațiul public.
Pentru alte detalii vă invităm să urmăriți
evenimentele proiectului pe pagina web a
asociației
și
pagina
Facebook

/https://www.facebook.com/edurabil.md/?ref=br_rs/, precum și pe paginile Grupurilor de
Inițiative Locale:
https://www.facebook.com/centrul.educativsportiv
https://www.facebook.com/centrudeeducatie.estetica
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016904312317
https://www.facebook.com/Biblioteca-Public%C4%83-Lupa-Recea-1259493307447127/

