CATALACTICA: REUNIUNE DE REŢEA LA FIRUL IERBII ÎN FÎRLĂDENI, CĂUȘENI
Pe durata lunii august, GIL* din
cele 4 comunități - Bădragii Vechi,
Fârlădeni, Sireţi şi Lupa Recea au
realizat variate activități în cadrul
proiectului E DUrabil. Angajarea
comunității în sprijinul educației al
ADPSE
Catalactica,
filiala
Moldova, sprijinită de Fundaţia
Soros-Moldova. Aceste activități
au vizat Dezvoltarea personală și
ghidarea în carieră, Economia
familiei şi inițierea în derularea
unei afaceri, Oportunități pentru
dezvoltarea copiilor, Concursuri
sportive, Acțiuni de ecologizare în
localitate, prin care membrii activi ai
comunităților locale au fost invitați şi
implicați în acțiuni de informare,
formare, reformare şi acordare a
unor suporturi reale educației din
localitate.
Activitatea majoră a fost organizată
de data aceasta în a doua zi de
septembrie la Fârlădenii din Căușeni
unde a avut loc reuniunea de reţea a celor 4 GILuri şi șezătoarea Auzit-am din bătrîni… Echipa
Catalactica, împreună cu experții din
România, s-a deplasat in corpore pentru a
discuta la firul ierbii şi a evalua activitatea
Centrului de Educaţie Estetică şi Promovare a
Portului Popular local, creat în cadrul miniproiectului, a dialoga cu localnicii beneficiari
ai proiectului, cu voluntarii implicaţi în
sprijinirea educației, cu cei interesați de acest
proiect şi să organizeze un alt Workshop
tematic. Membrii celor 4 echipe au putut
admira pe viu atmosfera de sărbătoare din
comunitate, să coparticipe la șezătoarea
tradițională organizată de GIL Fârlădeni, să
învețe brodatul modern la mașina înzestrată
cu software de broderie, să participe la târgul
local de produse ale copiilor, să guste din
bucatele tradiționale locale, să realizeze un
schimb de opinii şi experiențe cu primarul
satului în cofinanţarea şi buna funcționare a
CEE PPP local ş.a. Ce poate fi mai frumos
decât să vezi 22 de localnici îmbrăcați în
costume naționale confecționate deja în
cadrul acestui Centru de promovare a
portului popular! Fârlădănenii vin să înveţe

brodatul modern în baza motivelor locale
redescoperite şi readuse la viaţă de copii şi
vârstnici, iar ca așteptarea să nu fie
obositoare, până îți vine să lucrezi la
„maşina magică” mai înveţi o limbă străina
în sala de alături, mai citești o carte la
bibliotecă, mai participi la pregătirile
pentru o şezătoare modernă unde înveți şi
istoria satului. Bunăoară, până la
provocările create de acest mini-proiect,
una din mahalalele satului avea un nume
mai pitoresc, dar după cercetări şi studii a
redevenit Dealul Chiriloaiei, cum era
odată! Nu poţi uita cuvintele localnicei
ajunse la frumoasa vârstă a odihnei binemeritate, care, coborând din dealul Chiriloaiei îmbrăcată în
costum național fabricat din cap până în
picioare la CEE PPP din comună, la
întrebarea vecinei: Da unde te-ai chitit,
dragă, așa, de parcă-i sărbătoare?, a
răspuns mândru şi cu destulă eleganță: Păi,
de azi înainte, toate femeile de la noi vor ieşi
în sat numai asa!
Atmosfera plină nu doar de sărbătoare, dar şi
de activități formatoare ale celor 4 GILuri, a
fost susținută şi de orchestra satului
(ciobanul satului fiind şi el participant activ
la șezătoare cu câteva cântece populare
interpretate la fluier), aşa ca, în final, toţi cei
veniți de la nord sau centru să nu plece fără a învăța renumita Sârbă de Fârlădeni.
Frumoasă angajare a comunității în
sprijinul educației, atunci când poţi
învăța ceva mai nou de la cei tineri
sau ceva mai vechi de la bătrânii
satului!
Să vină următoarea reuniune de reţea
în comuna Lupa Recea, or şi la
Străşeni sunt multe lucruri de învățat!
Pentru alte detalii vă invităm să
urmăriți evenimentele proiectului pe
pagina web www.catalactia.md ,
pe pagina de Facebook /https://www.facebook.com/edurabil.md/?ref=br_rs/,
precum și pe paginile Grupurilor de Inițiativă Locală:
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/
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