CATALACTICA “CULEGE” ROADELE TOAMNEI DE AUR
Pe parcursul lunii septembrie Grupurile de Inițiative Locale
(GIL) din Fârlădeni, Sireţi, Bădragii Vechi şi Lupa Recea au
desfășurat activități repetitive şi originale în cadrul
proiectului în extindere E DUrabil! Angajarea comunității în
susținerea educației implementat de ADPSE Catalactica,
filiala Moldova, cu suportul financiar al Fundaţiei SorosMoldova.
Realizate conform obiectivelor fiecărui mini-proiect local,
activitățile au ţintit la Sireți, spre exemplu, organizarea în
fiecare zi de vineri a Atelierelor Creative „Împreună
învăţăm” cu tematici diferite (Confecţionarea semnelor de
carte, Arta confecţionării florilor decorative,
Confecţionarea gentuţelor), vizionarea periodică
filmelor în aer liber, lansarea activității Atelierului de
limbă engleză.
Concomitent, GIL-Fârlădeni a continuat în fiecare zi de
marţi activitățile practice cu genericul „Plasarea unui
decor simplu pe o ie, parțial modernizată, utilizînd
mașina de brodat computerizată”, urmate de cele
educaționale istorico-geografice consacrate satului și
valorilor culturale locale, re/descoperirii identității
naționale prin valorile spirituale și culturale specifice
comunității, creșterii respectului pentru valorile locale. În
acest scop copii, tineri şi adulți au continuat studierea
istoricului zonei, a monumentelor istorice, a unor
meșteșuguri artistice locale, a tradițiilor și elementelor de
port popular.
La Bădragii Vechi și Lupa Recea în mod sistematic au
fost organizate activități sportive şi de refacere a
sănătății, competiții cu participarea localnicilor și a
echipelor din satele vecine, iar cele activitățile
nerepetitive au vizat ghidarea în carieră cu specialiști din
domeniu invitați în comunitate, educația în familie și
pentru familie.
Reuniunea de rețea a celor 4 GIL-uri şi a voluntarilor din
comunități s-a produs de data aceasta în prima zi a lui
octombrie la Lupa Recea, Străşeni, în cadrul sărbătorii
„Toamna de aur”. Întâlnirea a avut loc în sediul fostului
gimnaziu din localitate care în prezent găzduiește
Centrul socio-educațional pentru copii creat în
cadrul proiectului E DUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației. Remarcabil pentru locuitorii satului Lupa
Recea este faptul că activtatea Centrului va continua în
acest an în săli renovate datorită sprijinului acordat de un
finanțator extern și de Primărie și datorită implicării efective
a câtorva locuitori ai satului.
Reuniunea a permis, în stilul „catalactic” deja cunoscut, un
schimb de experiență între comunități, diseminarea
rezultatelor proiectului şi a practicilor pozitive, a exemplelor
de succes. Importanța evenimentului a fost marcată de
prezența doamnei Cleopatra Cobzac, primarul din
Codreanca şi Lupa Recea, a doamnei Ana Corețchi, directorul Proiectului de Sprijinire a Reformei în Educatie din

cadrul Fundației SOROS Moldova, a echipei ADPSE
CATALACTICA și a experților din România, a oaspeților
din cele 4 comunități. Admirând bogăția roadei și
„aromele” tomnatice deosebite, participanții la activitate
au contemplat expoziția de lucrări ale copiilor din
comunitate, au ascultat rapoartele celor 4 GIL-uri pentru
lunile iunie-septembrie, s-au inclus în concursuri sportive,
au învățat croșetatul cu mărgelușe, au gustat bucatele
pregătite conform tradițiilor locale. Experții au realizat
interviuri de grup, au evaluat nivelul de consolidare a
rețelei GIL, au consultat echipele privind aplicarea
metodologiei de cercetare sociologică cantitativă
planificată, au dezvăluit unele aspecte cu privire la
comunicarea și promovarea proiectelor sociale.
Concertul final susținut de colectivele artistice din Lupa
Recea a permis sa savurăm sinestezia vocilor de copii
şi adulți, a culorilor şi aromelor tomnatice, care, adunate
împreună, aduc o rază de lumină şi speranță într-o
comunitate rămasă fără școală, doar cu grădiniță și
bibliotecă, dar cu oameni harnici şi plini de viață.
Următoarea întâlnire de rețea este planificată pentru data de
29 octombrie 2017.
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/ Tineretul din Sireți
https://www.facebook.com/ Edurabil Eco Gil Sireti
https://www.facebook.com/Biblioteca-Public%C4%83-LupaRecea-1259493307447127/

