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PREFAȚĂ
Analizele referitoare la eficacitatea școlară, care țin cont de ofertele școlare,
demonstrează că rezultatele depind de calitatea serviciilor de îngrijire și de
stimulare furnizate de societate. Evaluările internaționale în domeniul educației
sunt orientate spre determinarea indicatorilor dezvoltării învățării începând de la
naștere. Societatea trebuie să creeze oportunități de extindere a mediului
educațional, pentru ca în copilărie indivizii să învețe în familie, în instituțiile de
învățământ, dar și de la membrii comunității capabili să ofere sprijin calificat.
Politicile de coeziune a societăților investesc în aptitudinile și competențele
individuale, care sunt esențiale pentru asigurarea competitivității pe termen lung.
Documentele de politici educaționale prevăd că personalul didactic, ştiinţificodidactic, ştiinţific şi de conducere are obligaţia să colaboreze cu familia şi
comunitatea. Printre principiile fundamentale ale educaţiei se enumeră: principiul
relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi
social-economice; principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; principiul
participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali
interesaţi. Punerea în aplicare a prevederilor acestor deziderate poate fi realizată
cu suportul membrilor comunității. Dezvoltarea şcolii depinde de eforturile depuse
de către comunitate, în ansamblu, și de eforturile depuse de către şcoală în scopul
adaptării la cerințele comunității.
Îmbunătățirea calității și a echității în educație necesită o viziune pe termen
lung și o amplă perspectivă atât la nivelul societății în întregime, cât și la nivel local.
Pentru unele comunități acest lucru poate însemna luarea unor măsuri de
salvgardare în scopul dezvoltării sănătoase a copiilor, îmbunătățirea condițiilor în
instituțiile de învățământ. Pentru altele, ar putea însemna mobilizarea eforturilor
pentru a implementa reforme socio-economice care ar permite familiilor să ofere
o îngrijire mai bună copiilor. Dar, în multe cazuri, poate însemna creșterea
incluziunii socio-economice și îmbunătățirea ofertelor școlare. În centrul acestui
obiectiv trebuie plasat angajamentul societății de a sprijini suplimentar școala și
cadrele didactice ca element-cheie al îmbunătățirii sistemului nostru educațional.
Profesorii joacă un rol cardinal în descoperirea talentelor și abilităților
fiecărui elev în sălile de clasă, iar profesionalismul lor este esențial pentru
îmbunătățirea mobilității sociale. Investind în profesori putem oferi cu adevărat
fiecărui copil, oriunde s-ar afla, educația de nivel mondial pe care o merită. Este
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vital ca profesorii să se simtă susținuți în activitatea de educație a tinerei generații
și să nu fie singurii responsabili de progresul școlar al elevilor.
Proiectele implementate de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare
Socio-Economică Catalactica din Moldova cu suportul Fundației Soros-Moldova
răspund tendinței școlii de a se deschide pentru crearea de parteneriate în scopul
gestionării mai eficiente a resurselor locale și creșterea socioperformanței.
Atragerea membrilor capabili, activi și disponibili în procesul de identificare a
problemelor cu caracter socio-educațional și de soluționare a lor într-o manieră
acceptabilă pentru contextul local a constituit o modalitate de a valorifica resursele
comunității în beneficiul școlii.
Proiectul „E DUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației” a reușit
să sensibilizeze autoritățile publice locale în vederea creării de oportunități pentru
susținerea educației la nivel local. Un avantaj obținut de comunități prin proiect a
constat în determinarea unor persoane de a-și asuma benevol implicarea în acțiuni
caracteristice educaţiei informale și mișcării de voluntariat organizate în familie, în
comunitate, în reţele sociale. Avantajul, pentru aceste persoane, s-a materializat
în posibilitatea de a beneficia de formare şi de a experimenta în domeniul
elaborării și managementului proiectelor.
La nivel comunitar, durabilitatea rezultatelor proiectului se bazează pe crearea
și consolidarea unor structuri de guvernare a inițiativelor în fiecare localitate:
Asociația Obștească „Centrul de Educație, Comunicare, Dezvoltare și Creativitate
Sireți” (Strășeni); Asociația Obștească „Pro Femina” (Fârlădeni, Căușeni); Asociația
Obștească a Părinților și Pedagogilor din Bădragii Vechi (Edineț); Asociația
Obștească „Viitor Plus” (Lupa Recea, Strășeni). La nivel intercomunitar, proiectul
are un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile prin crearea unor platforme de
comunicare între asociațiile din comunitățile beneficiare și deschiderea acestora
pentru valorificarea oportunităților de obținere a susținerii financiare prin
fundraising, crowdfunding, desemnare procentuală etc. în mod separat sau în
parteneriat.
Studiul de față prezintă o sinteză a transformărilor produse în comunitățile
rurale implicate în proiect ca urmare a intervențiilor socio-educaționale la nivel
local și a dezvoltării unei rețele-suport necesare asimilării inițiativelor de reformă
„la firul ierbii”. Scenariile de intervenție adecvate realității socio-educaționale
autohtone pot fi reproduse și în alte localități.
Larisa Sali, director de proiect, ADPSE Catalactica din Moldova,
dr. conf., univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău)
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I. EVALUAREA IMPACTULUI INTERVENŢIILOR SOCIOEDUCAŢIONALE ÎN COMUNITĂŢILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Mihnea Preotesi, cercetător șt. dr.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții,
Academia Română
Introducere
Proiectul „E DUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației”
valorifică premisele favorabile generate prin activitățile derulate în anii 2014-2016
în cadrul proiectelor implementate de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare
Socio-Economică CATALACTICA cu genericul E DUrabil: cunoașterea și înțelegerea
mecanismelor comunitare care favorizează sau împiedică schimbarea;
identificarea resurselor (umane, relaționale și materiale) disponibile la nivel local;
asumarea unor inițiative educaţionale benefice comunității de către membrii
acesteia etc.
Populația din localităţile săteşti simte un deficit de resurse pentru formarea
personalităţii, într-o perioadă când viaţa le cere o formare pentru diversitate.
Școlile din localitățile sătești nu reușesc să ofere soluții pentru astfel de probleme.
Unii locuitori ai satelor compensează lipsa diversității în modul de viaţă prin
activităţi mai puţin prielnice integrităţii personale şi dezvoltării comportamentului
civic.
Activitățile derulate până acum continuă firul logic al abordării puse în operă
în urmă cu 3 ani: identificarea vulnerabilităților sistemice la nivel educațional,
testarea câtorva opțiuni de reformă la nivel local, intervenția asupra contextului
(respectiv, a factorilor care determină asumarea inițiativei și a responsabilității de
a acționa pentru schimbare); elaborarea unor recomandări de politici socioeducaționale pentru autoritățile decidente.
Deşi nu ne puteam aştepta la o evoluţie substanţială a paradigmei
educaționale dominante la nivelul comunității, experienţa proiectelor derulate
până acum cu sprijinul Fundației Soros-Moldova (FSM) relevă un plus de coerență
a acțiunilor ce răspund necesităților de schimbare și vulnerabilităților locale ce
privesc modul în care se realizează actul de educație, conținutul și finalitatea
acestuia. Susținerea financiară din partea FSM a asigurat condiții oportune
inițiativelor comunitare, sprijinite prin proiectele implementate de Asociația
Catalactica.
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În cadrul proiectului implementat în perioada noiembrie 2016 – mai 2017 au
fost identificate și selectate 4 comunități-pilot, în baza cărora au fost realizate
obiectivele proiectului: Fârlădeni (Căușeni), Sireți (Strășeni), Bădragii Vechi
(Edineț) și Lupa Recea (Strășeni). Echipa de implementare și-a propus să atragă
grupuri de persoane cu studii superioare care locuiesc în sat, dar nu activează în
calitate de cadru didactic în școala din localitate, fără autoritate formală, însă care
comportă un potențial de lider neformal. Dorința de a se implica în activitățile
sociale şi culturale din comunitate a reprezentat criteriul de bază în selectarea
echipelor.
Coagularea acestor echipe a început în cadrul training-urilor de formare
personală și a seminarelor tematice organizate de echipa de implementare a
proiectului în scopul familiarizării cu metodologia de elaborare și management al
proiectelor comunitare. Activitățile au permis inițierea comunicării dintre
Grupurile de Inițiativă Locală (GIL) din cele patru localități și schimbul de idei
privind atingerea obiectivelor proiectului.
Colectarea și prioritizarea informației despre necesitățile comunităților în
vederea creșterii rolului social al educației, realizată în comun de către experții
implicați în proiect și de membrii GIL, a constituit un element prin care GIL au
evaluat necesitatea stringentă a intervenției lor, ceea ce le-a permis să-și aprecieze
capacitățile de rezolvare a problemelor identificate. S-a constatat prezența unei
multitudini de probleme în fiecare localitate și a fost dificil să fie selectată cea
prioritară. Informația, din fiecare localitate, a fost sistematizată și adusă la
cunoștință experților proiectului și reprezentanților Autorităților Publice Locale
(APL) printr-un efort comun de identificare și discutare a acestor necesități.
Cunoștințele acumulate de către membrii GIL la activitățile educaționale și
din comunicarea cu experții proiectului au fost aplicate în procesul de elaborare și
implementare a mini-proiectelor în comunitățile selectate. Esențial a fost faptul că
efortul depus de GIL la elaborarea mini-proiectelor a fost susținut de
reprezentanții APL.
În acest mod s-au conturat următoarele concepte de mini-proiect:
1. Dezvoltarea oportunităților de integrare socio-educațională a copiilor din satul
Lupa Recea;
2. Promovarea educaţiei estetice şi valorificarea tezaurului cultural autohton în
Fârlădeni;
3. Valorificarea potențialului membrilor comunității prin organizarea acțiunilor de
educație ecologică și ghidare în carieră în satul Sireți;
7

4. Promovarea unui mod sănătos de viaţă prin Centrul educativ-sportiv din satul
Bădragii Vechi.
Volumul finanțării pentru fiecare mini-proiect a fost de 1500 dolari SUA,
aceste resurse fiind gestionate prin intermediul Asociației Catalactica. În comun cu
APL a fost valorificată contribuția comunității în realizarea mini-proiectelor, care a
constituit nu mai puțin de 10%. Vom menționa că unele Consilii locale au oferit cofinanțare aproape echivalentă sumei primite din proiect, înțelegând avantajele
sprijinirii eforturilor GIL.
În fiecare mini-proiect au fost planificate activități care să impulsioneze
creșterea socioperformanței educației. Lipsa de experiență a membrilor GIL în
monitorizarea executării mini-proiectelor a făcut ca implementarea lor să fie destul
de anevoioasă, dar efectul în angajarea comunității pentru susținerea sistemului
educațional s-a produs, fiind constatat în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate
de echipa mixtă de experți naționali și internaționali.
Participanții la Masa rotundă de evaluare a rezultatelor mini-proiectelor,
derulată la sfârșitul lunii mai 2017, au constatat beneficii considerabile pentru
fiecare localitate implicată. Aceste beneficii sunt rezultatul creării, în fiecare
localitate, a unor centre și înzestrării lor cu echipament la un nivel minim, în care
localnicii (copii, tineri, adulți) au obținut un spațiu adecvat pentru abordarea unor
probleme și interese comune (se pot aduna pentru discuții; studiază și valorifică
tezaurul cultural autohton; își dezvoltă capacitățile fizice și își întăresc sănătatea;
se întâlnesc pentru a demonstra ce hobby-uri au și învață unii de la alții; se
mobilizează pentru activități comune pentru a responsabiliza comunitatea față de
mediul înconjurător etc.). Activismul manifestat de GIL se poate urmări pe rețelele
de socializare. În aspectul coagulării membrilor comunităților s-a produs efectul
„bulgărelui de zăpadă”. S-a constatat dorința oamenilor de a sprijini educația și sa confirmat avantajul implementării proiectelor pentru soluționarea rapidă a
problemelor concrete prin mobilizarea comunității.
Termenul de elaborare și implementare a mini-proiectelor a fost foarte scurt
(lunile ianuarie-mai pentru elaborarea proiectelor, renovarea încăperilor, dotarea
cu echipament și inițierea activităților comune). Comunicarea intensă a GIL cu
membrii comunității și cu reprezentanții APL în procesul de implementare a miniproiectelor le-a întărit încrederea că ei sunt capabili de mai mult, dar experiența
nesemnificativă încă nu este suficientă pentru lansarea în proiecte de anvergură.
Realizarea planurilor de perspectivă ale GIL, care s-au conturat în mod natural în
fiecare localitate, a necesitat un efort major și dedicație din partea lor. Prin
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extinderea proiectului cu încă 6 luni (iunie-noiembrie 2017), s-a urmăriit
consolidarea GIL ca să răspundă și altor necesități decât sensul de a fi împreună și
de a face lucruri care să redea vitalitate și relevanță comunităților anterior
implicate.
Proiectul, care este obiectul acestei evaluări, a beneficiat de câteva premise
favorabile în raport cu realizarea obiectivelor propuse:
- anterior au fost identificate și negociate prioritățile locale;
- în fiecare dintre cele 4 localităţi au fost identificate şi puse la dispoziție
resursele materiale şi umane necesare derulării mini-proiectelor;
- au fost identificaţi şi capacitaţi catalizatorii locali ai implementării
proiectelor - Grupurile de inițiativă locală;
- exista suport social (acceptarea și interesul comunității, în ansamblu),
motivație și sens pentru a acționa în continuare.
La nivelul celor 4 comunități, cu susținerea financiară de care au beneficiat,
GIL au proiectat acțiuni pentru a putea face posibilă îndeplinirea unor deziderate,
precum:
1. Desfășurarea activităților extracurriculare ce privesc creșterea relevanței
și aplicabilității curriculumului școlar național;
2. Elaborarea și testarea unor module de curriculum în dezvoltare locală și
de curriculum la decizia școlii;
3. Intensificarea educației multiculturale și interculturale, a educației
incluzive pentru elevi, părinți și/sau profesioniști locali.
4. Lansarea educației parentale – capacitarea membrilor adulți ai familiei
(părinți, rude primare sau susținători legali) de a-și crește și educa propriii copii;
5. Alfabetizarea și oferirea a celei de-a doua șansă părinților pentru
dezvoltarea deprinderilor de bază de citit/scris/vorbit/numărat;
6. Reducerea absenteismului, a neparticipării și abandonului școlar în
comunitățile participante la proiect;
7. Facilitarea educației remediale pentru elevii cu performanțe școlare și
competențe sociale scăzute, cu cerințe educative speciale și/sau cu abilități
intelectuale scăzute;
8. Consilierea și orientarea școlară pentru elevii din anii terminali ai școlii
generale, pentru absolvenții claselor terminale de liceu/colegii, cu scopul accesului
la un ciclu superior;
9. Acordarea de asistență, consiliere, orientare și mediere a tranziției de la
viața școlară la viața activă (integrarea în muncă).
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Acțiunile proiectate în comunități de către grupurile de inițativă au fost
orientate spre dezvoltarea capacității locale de intervenție. Aceste grupuri au fost
capacitate prin activitățile de formare realizate de către Asociația CATALACTICA cu
ajutorul unor practicieni cu expertiza validată la nivel național și internațional.
O componentă importantă a proiectului a fost cea de cercetare, demersul
fiind, în fapt, unul de tip cercetare-acţiune.
Acest demers are o componentă descriptivă, de sinteză a transformărilor
produse în comunitățile rurale implicate în proiectele cu genericul E DUrabil, o
componentă de evaluare a rezultatelor proiectului şi o componentă acţională, prin
propunerile de valorificare a experiențelor care pot sprijini inițiativele de
dezvoltare socială și politicile educaționale la nivel central și local.
Obiectivele proiectului au constat în: creșterea eficienței comunității locale
în ce privește identificarea vulnerabilităților locale, în planificarea de intervenții cu
caracter educațional și în derularea unor activități specifice; dezvoltarea unei
rețele de suport necesare asimilării inițiativelor de reformă „la firul ierbii”;
evaluarea impactului intervențiilor socio-educaționale în comunități.
Pentru atingerea obiectivelor au fost desfășurate activități de facilitare
locală (asistență, îndrumare și promovare a Grupurilor de Inițiativă Locală), acțiuni
locale în contextul reformelor educaționale, instruirea/formarea membrilor GIL.
Pe durata celor 6 luni de proiect au fost realizate 4 vizite de lucru reciproce în
fiecare dintre comunități. Aceste întâlniri au vizat schimbul de informaţii şi de
experienţe, crearea şi consolidarea unui parteneriat intercomunitar, crearea unei
platforme de comunicare şi transfer de informaţii şi bune practici.
Evaluarea impactului mini-proiectelor a constat în colectarea, analiza şi
intepretarea datelor culese din perspectivă cantitativă şi calitativă.
Evaluarea iniţială şi cea finală au constat în aplicarea unor instrumente
comune de colectare a datelor pe dimensiunile impact asupra beneficiarilor direcţi
şi impact asupra comunităţii.
Analiza integrată a datelor calitative şi a celor cantitative a constituit baza
raportului de evaluare, care cuprinde o secțiune specială pentru datele produse
prin metoda photovoice. De asemenea, raportul de evaluare formuleză un set de
recomandări acționabile sectoriale.
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1.1.Cadrul teoretic şi conceptual
Perspectiva din care este realizată evaluarea proiectelor implementate în
cele 4 comunităţi este cea a dezvoltării sociale.
Deşi termenul „dezvoltare” este folosit, preponderent, în relaţie cu procesul
de dezvoltare economică, dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt
procese ce nu pot funcţiona independent. Dintr-o astfel de perspectivă integrativă,
James Midgley (1995, p. 26-27, citat în Neguţ, 2011) identifică o paletă largă de
caracteristici ale procesului de dezvoltare socială:
- procesul de dezvoltare socială este legat inevitabil de dezvoltarea
economică;
- dezvoltarea socială este un proces de creştere, schimbare pozitivă, evoluţie;
- procesul de schimbare este unul progresiv, având ca finalitate îmbunătăţirea
socială;
- procesul de dezvoltare socială este intervenţionist, fiind coordonat de
indivizi care implementează planuri specifice pentru a atinge obiectivele de
dezvoltare;
- scopurile dezvoltării sociale sunt vizate de diverse strategii care încearcă să
conecteze intervenţiile sociale cu cele economice;
- dezvoltarea socială este preocupată de populaţie ca întreg, fiind astfel
incluzivă sau universalistă. Dezvoltarea socială diferă de filantropie şi de asistenţa
socială prin faptul că nu vizează exclusiv indivizii aflaţi în nevoie, ci accentul cade,
la nivel macro, pe comunităţi, regiuni, societăţi;
- scopul dezvoltării sociale îl constituie promovarea bunăstării sociale,
reprezentând acea situaţie în care „problemele sociale sunt gestionate satisfăcător,
nevoile sociale sunt satisfăcute şi oportunităţile sociale create” (Midgley, 1995,
p.27).
Studiul dezvoltării sociale are un caracter interdisciplinar, bazându-se pe
informaţii furnizate de diverse ştiinţe sociale.
Dezvoltarea comunitară reprezintă un caz particular de dezvoltare socială.
Dumitru Sandu (2011, p. 4) consideră că dezvoltarea comunitară reprezintă „o
etichetă tolerantă pentru o familie, relativ dezorganizată, de practici sau modele
de intervenţie locală care au sau tind să aibă ca rezultat «mai binele comunităţii»”.
Autorul citat apreciază dezvoltarea comunitară drept o „schimbare voluntară în,
prin şi pentru comunitate”, accentuând rolul dimensiunii participative (2011, p.9).
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Dezvoltarea comunitară constituie „o modalitate de rezolvare a problemelor
la nivel local având o importantă componentă de sociabilitate (prin luarea în
considerare a unor principii cum sunt participarea oamenilor, împuternicirea
grupurilor defavorizate etc.) şi conducând la schimbare socială în direcţia
construirii unor comunităţi coezive social, incluzive, democratice şi caracterizate
de o înaltă calitate a vieţii” (Precupeţu, 2006, p. 95).
Dumitru Sandu propune distincţia dintre „dezvoltare comunitară” şi
„dezvoltare a comunităţii”, aceasta din urmă producându-se prin acţiuni care
generează schimbări pozitive ale calităţii vieţii populaţiei din localitate, fără a
implica însă membrii comunităţii.
În această categorie se încadrează eforturile de dezvoltare economică
precum creşterea numărului de locuri de muncă în comunitate sau investiţiile în
infrastructură, demersurile de ajutor comunitar, de tipul ajutoarelor oferite între
vecini şi activităţile recurente, reglementate tradiţional, care nu generează
schimbări în comunitate, spre exemplu organizarea unui hram de biserică (Sandu,
2011, pg. 14-15).
Impactul social vizat de acest proiect urmează logica funcţională a dezvoltării
comunitare, propunându-şi implicarea activă a comunităţii în identificarea şi
rezolvarea problemelor comunităţii. De asemenea, proiectul a avut drept scop
consolidarea capacităţii comunităţii în vederea eficientizării demersurilor de
dezvoltare comunitară. Educaţia, în sens larg, reprezintă contextul ce configurează
şi potenţează derularea acestui proces de împuternicire a comunităţii. Reforma
sistemului educaţional oferă repere şi susţinere instituţională unui astfel de
demers, Şcoala, alături de Primărie, reprezentând pilonii de bază în jurul cărora se
coagulează eforturile de refacere a ţesutului comunitar.
Conform lui Cătălin Zamfir ș.a. (2007), dezvoltarea socială reprezintă un
proces care cuprinde opt faze:
- identificarea şi diagnoza problemei, pornind de la premisa că dezvoltarea
socială reprezintă soluţionarea problemelor sociale. De această etapă depinde
întreg procesul de dezvoltare, formularea unei definiţii necorespunzătoare a
problemei sociale inducând un curs eronat al acţiunii viitoare;
- stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare, care se
dovedesc etape necesare ca urmare a rarităţii resurselor şi a imposibilităţii
rezolvării tuturor problemelor cu care o societate se confruntă, precum şi a
complexităţii problemelor sociale care determină abordarea acestora în timp, prin
programe sau proiecte de dezvoltare;
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- identificarea soluţiilor alternative şi alegerea strategiei;
- elaborarea planului de acţiune - operaţionalizarea strategiei într-un set de
măsuri concrete;
- implementarea;
- monitorizarea - presupune urmărirea continuă a acţiunilor planificate, a
stării de schimbat şi a obiectivelor stabilite;
- evaluarea - presupune raportarea planului la obiectivele sale şi
determinarea gradului în care acestea au fost atinse, precum şi identificarea
factorilor responsabili de eventualul eşec;
- feedback şi corecţie: această etapă se bazează pe activităţile de
monitorizare şi evaluare şi constă în diseminarea concluziilor şi recomandărilor
către părţile implicate.
Evaluarea propusă aici integrează ultimele trei etape dintre cele enumerate
mai sus, pornind de la rezultatele monitorizării realizate pe parcursul lunilor iulienoiembrie 2017.
1.2.Evaluarea de impact a proiectelor socio-educaţionale
A. Abordarea metodologică
Evaluarea impactului intervenţiilor socioeducaţionale a fost proiectată a fi
realizată în trei etape:
Evaluarea iniţială corespunzătoare momentului începerii implementării
celor 4 mini-proiecte.
Evaluarea continuă - monitorizarea pe parcursul celor 6 luni de proiect.
Evaluarea finală - incluzând evaluarea de impact a proiectelor din cele 4
comunităţi pe dimensiunile:
- impact asupra beneficiarilor direcţi;
- impact asupra comunităţii, din perspectivă socială şi educaţională;
- dezvoltarea unor reţele de suport - GIL și a mecanismelor de cooperare
locală;
- impact extracomunitar: exemple de succes, diseminare.
Evaluarea iniţială şi cea finală au presupus stabilirea impactului intervențiilor
asupra beneficiarilor direcţi şi impactul asupra comunităţii. S-a optat pentru
abordări analoage în colectarea datelor calitative. Pentru evaluarea finală au fost

13

realizate interviuri individuale şi de grup, o altă sursă de date fiind reprezentată de
fişele de proiect.
Perspectiva calitativă a fost completată cu cea cantitativă, operaţionalizată
în aplicarea de fişe ale participanţilor la activităţile desfăşurate în cele 4 comunităţi
participante în proiect. Aceste fişe au forma unor chestionare autoaplicate şi
pentru ele nu a fost stabilită o condiţie de reprezentativitate statistică. Reieșind
din natura diferită a activităţilor şi, corelativ, din interesul diferențiat pe care îl pot
genera, era de aşteptat ca reprezentarea fiecărei comunităţi să fie una destul de
echilibrată.
Activităţile desfăşurate au fost împărţite în 2 categorii: activităţi repetitive,
având o frecvenţă prestabilită și activităţi nerepetitive.
Evaluarea activităţilor repetitive s-a bazat pe două instrumente de colectare
a datelor: o fişă a participanţilor, similară celei aplicate pentru activităţile
nerepetitive; o fişă de monitorizare permanentă a participării la activităţile
respective.
În plus, pentru fiecare activitate defăşurată în cadrul proiectului a fost
completată o fişă a activităţii prin care au fost colectate date privitoare la
oganizatori şi beneficiari şi la relaţia lor cu proiectul (membrii GIL, voluntari,
beneficiari).
Aşadar, evaluarea propusă acoperă mai multe dimensiuni şi este adaptată
fiecăreia dintre activităţile proiectului. În raport cu cronologia desfăşurării
activităţilor proiectului evaluarea a avut un caracter diferenţiat:
- evaluarea ex-ante în raport cu impactul proiectului, în ansamblu său, cu
focalizare pe activităţile derulate pe perioada următoarelor 6 luni;
- evaluare ex-post a activităţilor derulate în fazele mai timpurii ale
proiectului - constituirea grupurilor de acţiune locală, identificarea problemelor
socioeducaţionale locale, implementarea proiectelor propuse în fiecare localitate;
- evaluarea continuă prin monitorizarea evoluţiei unor indicatori pentru
fiecare dintre cele 4 mini-proiecte finanţate în prima fază;
- evaluarea de impact, adresată întregului proiect dintr-o perspectivă mai
largă care cuprinde, pe lângă evaluarea la nivelul grupului ţintă şi la nivelul
comunităţii, evaluarea impactului extracomunitar prin parteneriatele realizate cu
celelalte comunităţi participante în proiect, diseminarea rezultatelor proiectului şi
a practicilor pozitive, a exemplelor de succes etc..
Evaluarea rezultatelor urmăreşte efectele intenţionate ale unui proiect sau
program şi măsoară schimbările care au avut loc în rândul participanţilor.
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Evaluarea de impact vizează obiectivele finale ale proiectului, eficienţa sa în
producerea schimbării condiţiilor sociale vizate. Faţă de evaluarea de rezultat,
evaluarea de impact vizează şi efectele neintenţionate ale proiectului, dar apărute
ca urmare a implementării lui. Evaluarea de impact se realizează, de regulă, la cel
puţin 6 luni de la finalizarea implementării unui proiect însă ţinând cont că a existat
un decalaj în timp între activităţile aferente componentelor proiectului, existau
premise ca unele dintre aceste activităţi să fie abordate din perspectiva evaluării
de impact, în timp ce altele să fie abordate din perspectiva evaluării de rezultat.
B. Evaluarea în cadrul primei vizite de monitorizare
Dintre cele patru tipuri de evaluări prevăzute, activităţile desfăşurate în
cadrul primei vizite de monitorizare le vizează pe primele două în mod direct și
pentru cea de a treia generează premisele realizării ei. În plus, participarea echipei
de experţi la prima întâlnire de reţea, cea de la Bădragii Vechi, a oferit elemente
pentru fundamentarea evaluării interacţiunii intercomunitare prin reprezentanţii
comunităţilor participante în proiect, acest aspect urmând a fi consolidat prin
participarea la o altă întâlnire de reţea, în cadrul celei de-a doua vizite de
monitorizare a proiectelor.
În prima vizită de evaluare, colectarea datelor calitative a vizat dimensiunile:
evaluare ex-post a activităţilor derulate în fazele timpurii ale proiectului constituirea grupurilor de acţiune locală, identificarea problemelor socioeducaţionale locale, implementarea proiectelor propuse în fiecare localitate;
evaluarea ex-ante în raport cu impactul proiectului, în ansamblul său, cu focalizare
pe activităţile care urmau a fi derulate pe perioada următoarelor 6 luni.
În vederea realizării evaluării propuse, în fiecare dintre cele patru localităţi
incluse în proiect, au fost organizate focus grupuri cu membrii GIL şi cu voluntari
participanţi la implementarea proiectului și focus-grupuri cu elevi/tineri
selecţionaţi dintre cei care au măcar informaţii minimale despre proiect.
Temele de discuţie în focus-grupuri au vizat contextul local, gradul de
informare despre proiectul în derulare, opiniile participanților privind importanța
proiectului pentru comunitate. Au fost evocate problemele localităţii, în general,
problemele copiilor/tinerilor, în particular, s-a discutat care pot fi acțiunile și cine
sunt responsabili pentru soluționarea problemelor. Pentru evaluarea ex-post a
activităţilor derulate în fazele timpurii a fost important să determinăm ce ştiu
participanții despre proiect, de unde au aflat, dacă şi cum s-au implicat în proiect:
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ca beneficiari, ca membri ai Grupului local de iniţiativă sau ca voluntari. Pentru
evaluarea ex-ante, în raport cu impactul proiectului, s-a discutat despre relevanţă,
adecvare la problemele identificate pe plan local și adecvare la problemele
grupului ţintă vizat. Participanții au fost rugați să ofere opinii privind modul concret
de implementare a proiectului, punctele tari, punctele slabe ale acestui proces. Ei
și-au exprimat părerile legate de sustenabilitatea proiectului pe termen scurt, pe
termen lung, au lansat propuneri de creştere a sustenabilităţii. În fiecare focusgrup a fost testată disponibilitatea de implicare în proiect ca beneficiar sau ca
participant la activităţile de consolidare a sustenabilităţii proiectului, au fost
solicitate propuneri de proiecte pentru rezolvarea problemelor locale identificate.
Discuţiile s-au desfăşurat în condiţii acceptabile din punct de vedere logistic,
în spaţii destinate desfăşurării activităţilor aferente fiecăruia dintre cele patru
mini-proiecte locale.
Unele dintre temele puse în discuţie au suscitat un interes moderat, altele,
un interes mai ridicat din partea participanţilor la focus-grupuri. În toate cazurile
atitudinea participanţilor la discuţii a fost una deschisă şi pozitivă faţă de proiect şi
faţă de demersul de (auto)evaluare a modului de desfăşurare şi a progreselor
înregistrate până la momentul respectiv în derularea proiectelor.
La Lupa Recea, Bădragii Vechi şi Sireţi au fost realizate focus-grupuri
separate cu membrii GIL şi voluntari implicaţi în proiect, respectiv, cu elevi/tineri
beneficiari ai proiectului. La Bădragii Vechi colectarea de date prin focus grupuri a
fost completată cu observaţia participativă a interacţiunii GIL-urilor din localităţile
participante în proiect, în contextul participării la întâlnirea de reţea.
La Fârlădeni a fost realizat un singur focus-grup în care a fost confruntată
perspectiva membrilor GIL şi a voluntarilor implicaţi în implementarea proiectului
cu cea a beneficiarilor proiectului.
C. Evaluarea în cadrul celei de a doua vizită de monitorizare
La cea de a doua vizită de monitorizare abordarea a fost una integrată, fiind
realizată o evaluare de tip participativ în contextul desfăşurării întâlnirii de reţea
de la Lupa Recea din 1 octombrie 2017. Participarea experților şi la întâlnirea de
reţea de la Bădragii Vechi, care s-a defăşurat în urmă cu peste 2 luni, reprezintă o
premisă importantă în evaluarea, nu doar a evoluţiei implementării miniproiectelor, ci şi a evoluţiei consolidării reţelei intercomunitare construite în cadrul
acestui proiect.
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Există diferenţe importante în ceea ce priveşte conţinutul şi, mai ales, modul
de desfăşurare a celor două evenimente. Atât la prima vizită, cât şi la cea de-a
doua, reprezentanţii GIL din fiecare localitate participantă la proiect au prezentat
conținutul și stadiul proiectelor pe care echipele de proiect le implementează. În
timp ce la întâlnirea de la Bădragii Vechi prezentările au avut un caracter destul de
formal şi, mai degrabă unidirecţional, prezentările prilejuite de întâlnirea de reţea
de la Lupa Recea au facilitat interacţiuni intercomunitare, dialogul şi schimburile
de experienţă. Atmosfera, care a fost una relaxată şi prietenoasă, a facilitat
interacţiunea reprezentanţilor echipelor de proiect.
Prezentarea activităţilor desfăşurate în fiecare comunitate a provocat
admiraţia celorlalţi, precum şi reflecţii privind problematica abordată, prin
transpunerea în contextul local. Astfel, o problemă precum cea a gestionării
deşeurilor locale şi, dintr-o perspectivă mai largă, a ecologiei comportamentelor
individuale şi colective, deşi nu a fost identificată drept prioritară pentru celelalte
comunități în faza explorării problemelor locale, a fost conştientizată ca atare de
toți participanții cu ocazia prezentării modului în care a fost abordată prin miniproiectul de la Sireţi.
Întâlnirea a facilitat şi schimburile de experienţă în ceea ce priveşte
activităţile cu un conţinut asemănător, precum cele sportive de la Bădragii Vechi şi
Lupa Recea, sau cele de broderie la Lupa Recea şi Fârlădeni.
La reuşita acestei întâlniri de reţea a contribuit şi mediul de lucru favorabil
oferit de locaţia în care s-a desfăşurat această întâlnire. Acest aspect este foarte
important a fi remarcat, în contextul în care locaţia poate fi considerată un spaţiu
simbolic a cărui transformare relevă impactul cumulat al proiectelor de dezvoltare
socio-educaţională implementate de Asociaţia Catalactica din Moldova, cu sprijinul
FSM, între 2015-2017.
Prima vizită a unor membri ai echipei de proiect la Lupa Recea s-a desfăşurat
în 2015, în contextul închiderii şcolii din sat. Dacă la prima vizită în fosta şcoala mai
răsuna încă ecoul glasurilor de copii auzite până de curând, iar clădirea încă arăta
oarecum primitoare, în cea de-a doua vizită, din toamna anului 2016, spaţiul arăta
pustiu şi în curs de degradare. Deşi începuse reamenajarea unor spaţii ale fostei
şcoli, senzaţia de casă părăsită a fost accentuată la cea de-a treia vizită, din iarna
anului 2017, de frigul pătrunzător instalat în pereţi şi de geamurile sparte şi
podelele găurite.
La primă vizită de monitorizare desfăşurată în cadrul ultimului proiect, fosta
şcoală apărea ca un şantier în lucru, oarecum blocat de constrângeri financiare şi
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resurse locale precare. La întâlnirea de rețea a fost o surpriză plăcută descoperirea
unui spaţiu, pe cât de primitor şi adecvat activităţilor pe care le găzduieşte, pe atât
de plin de sensul dat de activităţile febrile care îl populează cu copii, cu părinţi, cu
voluntari şi, în general, cu membrii unei comunităţi ce începe să-şi redescopere, cu
paşi mărunţi, identitatea şi spiritul comunitar.
D. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului
Logica proiectivă a procesului de monitorizare a vizat abordarea diferenţiată
a activităţilor repetitive, cu frecvenţă prestabilită şi care au reprezentat nucleul
mini-proiectelor implementate, pe de o parte, şi a activităţilor ocazionale,
nerepetitive, propuse şi desfăşurate la etapa finală a proiectului, pe de altă parte.
Monitorizarea activităţilor repetitive, cu frecvenţă prestabilită
O primă evaluare este realizată din perspectivă cantitativă şi vizează
intensitatea participării şi profilul participanţilor la aceste activităţi. De asemenea,
fiecare activitate este evaluată şi prin prisma percepţiei participanţilor în raport cu
impactul perceput la nivel personal şi comunitar.
La Bădragii Vechi a fost monitorizată participarea la activităţi sportive în
cadrul Centrului educativ–sportiv pentru tineri şi adulţi, cu frecvența o dată pe
săptămână, în perioada iunie – septembrie 2017. La activitate au participat 30 de
persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 64 de ani. Distribuţia de gen a fost la
egalitate 15 persoane de sex feminin (F) și 15 de sex masculin (B). Relevanţa
activităților percepută pentu comunitate a fost apreciată cu 9 puncte din 10, iar
media notelor privind relevanţa pentu tinerii din localitate a fost 9,50.
La Fârlădeni a fost monitorizată activitatea ,,Confecționarea costumelor de
port popular, utilizând mașina de brodat computerizată” cu frecvența o dată pe
săptămână, în perioada iunie - septembrie 2017. La activitate au participat 40 de
persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 13 și 67 de ani. Relevanţa
percepută pentru comunitate a fost apreciată cu nota medie 8,25 iar relevanţa
percepută pentru tinerii din localitate – cu nota medie 9.
La Lupa Recea a fost monitorizată activitatea cercului „Dezvoltarea
competențelor digitale” cu frecvenţa o dată pe săptămână, în perioada august –
septembrie 2017. La activitate au participat 16 persoane cu vârsta de 14-15 ani,
distribuţia de gen fiind 9 fete și 7 băieți. Relevanţa percepută pentru comunitate a
fost apreciată în mediu cu nota 9, iar relevanţa percepută pentru tinerii din
localitate - cu 9,50.
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Activitatea monitorizată la Sireți a fost „Atelierul de dezvoltare a
creativității” cu frecvenţa de 2 ori pe lună. Perioada de monitorizare a fost
septembrie - noiembrie 2017. Rezultatele participării la activitate sunt: 19
participanţi cu vârsta 12-15 ani, distribuţia de gen fiind 16 fete și 4 băieți.
Relevanţa percepută pentru comunitate a avut media notelor 8,50, iar relevanţa
percepută pentru tinerii din localitate - media 9.
Monitorizarea activităţilor ocazionale, nerepetitive
La Fârlădeni a fost monitorizată șezătoarea ,,Auzit-am din bătrâni” - o
activitate care vizează promovarea educației estetice și valorificarea tezaurului
cultural autohton, desfășurată la 02.09.2017 în cadrul celei de a doua întâlniri de
rețea.
Rezultatele participării la activitate au fost apreciate de 28 persoane cu
vârsta cuprinsă între 10 și 69 de ani. Distribuţia de gen a fost: 26 persoane de sex
feminin și 2 de sex masculin. Relevanţa percepută pentru comunitate a fost
apreciată cu media 9, iar relevanţa percepută pentru tinerii din localitate - cu 9,50.
Cea de a doua activitate monitorizată la Fârlădeni „Economia familiei.
Inițiere în derularea unei afaceri” a avut loc la 24.08.2017 și a vizat dezvoltarea
personală și ghidarea în carieră. La activitate au participant 16 persoane cu vârsta
cuprinsă între 14 și 61 ani, distribuţia de gen fiind 13 F, 3 B. Relevanţa percepută
pentru comunitate a fost apreciată cu media 8,25, iar relevanţa percepută pentru
tinerii din localitate - cu 9,25.
La Lupa Recea a fost monitorizată activitatea „Oportunități pentru
dezvoltarea copiilor noștri!” organizată în cadrul Clubului părinţilor şi copiilor care
prevedea convocarea lunară. Rezultatele participării la activitate: 10 persoane cu
vârsta cuprinsă între 14 și 61 de ani și distribuţia de gen 7 F, 3 B. Relevanţa
percepută pentru comunitate a fost apreciată cu media 8,70, iar relevanţa
percepută pentru tinerii din localitate - cu 8,80.
A doua activitate monitorizată „Împreună suntem victorioși” a vizat
organizarea de competiții sportive la dame, șah, tenis de masă în fiecare a 3-a
duminică a lunii. Activitatea a fost monitorizată ca una ocazională, nerepetitivă,
deoarece activităţile s-au desfăşurat la distanţă mare în timp, perioada de
monitorizare acoperind doar 2 activităţi. Relevanţa percepută pentru comunitate
a fost apreciată cu nota 9, iar relevanţa percepută pentru tinerii din localitate - cu
media 9,50.
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Activităţile monitorizate la Sireţi au fost „Promovarea eco-turismului local”
care a presupus și organizarea unor acțiuni de ecologizare și „Ecologia
comportamentului uman: părinţilor şi copiilor despre stres”.
Prima acivitate a avut loc la 13.08.2017 unde au participat 15 persoane cu
vârsta cuprinsă între 11 și 60 de ani, distribuţia de gen fiind 8 F, 7 B. Relevanţa
percepută pentru comunitate și relevanţa percepută pentru tinerii din localitate
au fost apreciate cu nota medie 9,0.
Cea de a doua activitate a avut loc la 22.10.2017 și la ea au participat 13
persoane cu vârsta cuprinsă între 11 și 59 de ani, distribuţia de gen fiind 11 F, 2 B.
Relevanţa percepută pentru comunitate a avut media notelor 8,75, iar relevanţa
percepută pentru tinerii din localitate – 9,0.
La Bădragii Vechi au fost monitorizate concursuri sportive planificate pentru
fiecare ultimă duminică a lunii și activitatea “Un mod sănătos de viaţă începe de la
o familie sănătoasă” care a fost organizată la 22.09.2017. Monitorizarea s-a făcut
cumulat pe ambele activităţi și rezultatele participării au fost următoarele:
numărul total de participanţi - 61 de persoane; vârsta participanţilor 11-62 ani;
distribuţia de gen - 40 F, 21 B. Relevanţa percepută pentru comunitate a avut
media notelor 9,25, iar relevanţa percepută pentru tinerii din localitate - media
notelor 9,75.
1.3. Implicarea comunităţii. Relevanţa şi eficienţa proiectului în
percepţia participanţilor la activităţi

Această secţiune a evaluării îşi propune o analiză integrată a percepţiei
paticipanţilor la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în raport cu toate
activităţile la care aceştia au participat şi cu proiectul, în ansamblul său.
Pe lângă evaluarea relevanţei şi eficienţei activităţilor desfăşurate, foarte
importantă este percepţia asupra implicării membrilor comunităţii în proiect, ca
actori activi şi nu doar în calitate de beneficiari. În acest context am considerat
adecvat să prezentăm datele în format grafic, pentru facilitarea comparaţiilor între
comunităţi.
O primă serie de comparaţii între cele 4 comunităţi vizează percepţiile
participanţilor asupra proiectului implementat în localitatea lor.
Monitorizarea nu a fost făcută în mod uniform pe toate dimensiunile avute
în vedere în această secţiune a evaluării, dar, chiar şi în cazul înregistrării unui
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Lupa Recea (13 respondenți)
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număr mic de evaluări, comparaţiile au un anumit grad de relevanţă, propensiunea
scăzută pentru exprimarea percepţiilor faţă de un proiect în care ai fost implicat,
putând fi considerat un indicator de percepţie în sine.
Percepţii ale respondenților privind implicarea comunităţii în proiect sunt
reflectate în diagramele de mai jos:
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Fârlădeni (44 de respondenți)

După cum se observă din graficele de mai sus, există diferenţe importante
între viziunile respondenţilor din cele 4 localităţi privind percepţia implicării
comunităţii în proiect. Diferenţele corelează cu cele relevate de datele calitative
culese, cât şi cu observaţiile directe realizate cu prilejul vizitelor de monitorizare.
Aşadar, o implicare mai importantă a comunităţii locale s-a înregistrat la Bădragii
Vechi şi, în mai mică măsură, la Fârlădeni, în timp ce la Sireţi implicarea este
percepută a fi fost una mult mai redusă.
Lupa Recea reprezintă un caz particular. Aici, pe de o parte, numărul de
răspunsuri este foarte mic, iar evaluarea implicării este mai puţin relevantă, pe de
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altă parte, pe lângă participarea la activităţi legate nemijlocit de cele proiectate, în
cadrul proiectului a existat o implicare a unui grup restrâns de persoane, dar având
rezultate foarte vizibile, în renovarea fostei şcoli - putem aprecia acest tip de
implicare drept una intensivă, dar comparativ cu gradul de implicare în proiectele
anterioare implementate în Lupa Recea, chiar şi din punct de vedere numeric
evoluţia implicării prin activităţi de voluntariat este una ce poate fi considerată
importantă.
Impresiile paticipanţilor la activităţile proiectului confirmă evaluarea de mai
sus. De exemplu, la Sireţi, paricipanţii sunt foarte mulţumiţi de activităţile
proiectului, dar îşi exprimă nemulţumirea faţă de slaba implicare a comunităţii
locale în susţinerea lui:
„Proiectul desfaşoară activităţi interesante și utile pentru comunitate, insă
cetăţenii satului sunt indiferenţi şi nu participă la nici o activitate sau foarte rar.”
„A fost un proiect eficient doar pentru membrii GIL, pentru că ceilalți
participanți nu s-au implicat în activitățile acestui proiect. Eu propun, pentru ca în
următoarele proiecte să fie mai mulți voluntari, să fie motivații financiare,
deoarece doar așa se vor implica mai mulți tineri.”
Constatăm din sfârşitul frazei paradoxul adecvării dintre voluntariat şi
motivaţiile financiare...
Există şi declaraţii de suţinere necondiţionată decât de lipsa implicării
personale:
„Susţin în totalitate acest proiect însa nu am timp să mă implic.”
La Lupa Recea impresiile exprimate de participanţi au o pronunţată latură
emoţională şi pun accentul, în mult mai mare măsură decât în celelalte comunităţi
participante la proiect, pe mulţumirile adresate celor care au făcut posibil acest
proiect:
„Este necesar ca asemenea activități să fie organizate cu scop educativ
pentru copii. Ei sunt doriți de integrare în activități de acest gen, vor să comunice
cu semenii, să-și manifeste dorințele, interesul față de activitățile în afara orelor
de școală.”
„Imi place mult, vreau să mai particip la activități de acest fel. Multumim!”.
„Întotdeauna mi-am dorit să particip la activități extrașcolare, vin cu drag la
asemenea manifestări educative. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au
contribuit la asemenea proiect”.
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„Îmi plac activitățile de acest fel, aici poți să te manifești, devii liber, activ,
comunici cu prietenii tăi. Mulțumim mult celor ce se gândesc la noi, la ceea ce vrem
noi să facem, la necesitățile noastre.”
„Este bine că acum avem și noi posibilitatea să ne petrecem timpul liber
organizînd diferite jocuri, activități sportive. Mulțumim asociației Catalactica
pentru ajutor!”.
„Mă bucur că și la noi în sat se organizează asemenea lucruri frumoase, avem
unde ne petrece timpul liber. Mulțumim mult Fundației Soros.”
Aceste impresii relevă, dincolo de percepţia adecvării proiectului la nevoile
comunităţii, percepţia marginalităţii acestei comunităţi şi surprinderea plăcută că
„cineva s-a gândit şi la ei”.
Proiectul este considerat unul de succes şi la Fârlădeni, dar impresiile
participanţilor pot fi citite dintr-o perspectivă diferită. Aici accentul cade mai mult
pe conţinutul activităţilor derulate în cadrul proiectului, ceea ce reprezintă un
indicator relevant al eficienţei acestui proiect şi din perspectiva evaluării de impact
vizează şi dimensiunea proiectivă operaţionalizată în oportunităţile pe care acest
proiect le relevă şi le propune pentru tinerii din comunitatea locală.
De asemenea, sunt scoase în evidenţă beneficiile interacţiunii cu cei de
vârstă apropiată din alte părţi ale Moldovei, prin participarea la vizitele de reţea:
„O părere destul de pozitivă, deoarece acest proiecte oferă oportunități
tinerilor care sunt dominați de viciile moderne. M-a impresionat faptul că este o
colaborare și schimb de experiență între cele patru comune participante la proiect.
Din propria experiență, pot spune că acest proiect este ca un bun remediu pentru
utilizarea timpului cu folos.”
„Această activitate ne-a venit în ajutor cum să ne orientăm în multitudinea
de profesii, cum s-o alegem pe cea potrivită? E foarte important să știi ce vrei să
devii. M-au impresionat foarte mult dezbaterile despre economia familiei, însă cel
mai mult inițierea unei afaceri. Nu e atât de greu, ,,bate și ți se va deschide”.
„Îmi place foarte mult că, noi elevii, putem să ne învățăm a coase la mașina
de cusut, ceea ce ne va prinde bine în viață. Când venim la acest centru simțim o
răspundere, de parcă am fi mari cusătorese. Cu timpul vom deveni.”
„Este un proiect care ne adună în fiecare săptămână ca să învățăm ceva, a
coase, a broda, a împleti cu croșeta și multe alte lucruri. Participând la proiect am
făcut cunoștință cu elevi din alte sate, am discutat despre proiectele lor, dar al
nostru e cel mai bun.”
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„De la activitate am aflat multe lucruri bune pentru mine. Am aflat care sunt
instituțiile de învățământ din Moldova unde putem să învățăm, despre multe,
multe profesii de care nici nu știam. Este bine să știm despre profesii.”
„Acest proiect este destul de bun pentru noi elevii, el ne ajută să petrecem
timpul liber cu folos și putem să învățăm multe lucruri noi și utile.”
„Cred că acest proiect este benefic pentru elevi și comunitate, astfel a apărut
o nouă sursă de dezvoltare a meșteșugului popular.”
„După părerea mea, acest proiect creează condiții favorabile pentru ca noi
să facem ceva cu folos, la fel cred că acest proiect va fi util și pentru cei din
comunitate.”
„Ași dori să fie și un proiect cu prelucrarea lemnului. Unde să putem face
diferite obiecte din lemn. Acest proiect ne-a trezit curiozitatea, multe lucruri se pot
face aducând proiecte în sat”.
Satisfacţia faţă de activităţile derulate în cadrul proiectului este exprimată,
mai puţin nuanţat, şi de respondenţii de la Bădragii Vechi:
„O lecţie de viaţă cu lucruri reale din viaţa de zi cu zi. Cu toate că timpul la
ţară e foarte preţios pe timp de toamnă, dar această oră a fost pentru mine o
relaxare. Mulţumim!”
„Este un proiect util în privinţa alimentării raţionale, în aprecierea sănătăţii,
păstrării ei, în echilibrarea existenţei familiei.”
„Cu toate că multe din lucrurile auzite le cunoşteam, le-am auzit astăzi din
nou întipărindu-se mai bine în minte. Au fost şi multe sfaturi şi idei noi pe care mă
voi strădui să le memorez şi să le folosesc pentru binele meu, al familiei mele şi al
comunităţii.”
„Activitatea respectivă este un început foarte bun. Multe lucruri le-am aflat,
am învăţat să jucăm tenis. Mie îmi place acest proiect!”
„Este un început bun, proiectul ne va ajuta mult. Datorită lui am învăţat să
joc tenis. La deschiderea lui a ajutat tineretul.”
„Proiectul este foarte interesant, el ne poate ajuta în viaţă. La acest proiect
a ajutat şi tineretul. Activitatea respectivă, după părerea mea, este foarte bună.
Multe lucruri noi am aflat.”
„Am aflat foarte multe lucruri interesante. A fost foarte interesant şi sper că
aceste lucruri o să-mi fie de ajutor.”
O altă serie de comparaţii vizează sursele de informare cu privire la
conţinutul şi reperele temporale ale activităţilor derulate în cadrul proiectului.
Aceste informaţii pot reprezenta indicatori relevanţi ai gradului de diseminare a
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informaţilor legate de proiectul derulat în fiecare comunitate, ai modului şi
canalelor de comunicare intracomunitară, precum şi ai mecanismelor de
transmitere a informaţiilor. Sursele principale de informaţii legate de proiect şi de
activităţile derulate în cadrul proiectului sunt, pentru toate cele 4 comunităţi,
membrii GIL şi prietenii. La Bădragii Vechi apare drept sursă de informaţii
secundară şi şcoala, iar la Sireţi şi Fârlădeni este identificată drept sursă de
informaţii şi Primăria. Implicarea membrilor GIL a fost una semnificativă în toate
cele 4 cazuri, lucru relevat şi de importanţa lor ca surse principale de informare.
1.4. Evaluarea de rezultat şi evaluarea de impact. Concluzii şi recomandări
În baza analizei rezultatelor primei vizite de monitorizare au fost trase
concluzii preliminare. Concluziile nu reprezintă doar rezultatul analizei datelor
calitative colectate, ci și o sinteză integratoare a acestor interviuri de grup, a
discuţiilor informale cu membrii GIL-urilor şi cu locuitori din cele 4 localităţi,
observaţii directe, la faţa locului şi date factuale privind modul de desfăşurare a
acestor proiecte.
Deşi există diferenţe în ceea ce priveşte gradul de implicare a membrilor
comunității, mini-proiectele au avut un impact pozitiv la nivel local, în toate
cazurile, GIL-urile funcţionând ca agenţi catalizatori ai procesului în derulare.
Deosebirile vizează natura diferită a mini-proiectelor care a determinat şi
diversitatea activităţilor propuse:
- o componentă cultural-educaţională, cu o dimensiune aplicativă mai
importantă la Fârlădeni;
- o componentă socio-educaţională configurată pe nucleul unor activităţi de
petrecere a timpului liber, activităţi sportive şi de socializare, la Bădragii Vechi;
- o paletă mai largă de activităţi educaţionale cu finalități practice, sportive,
de socializare, la Lupa Recea;
- un accent mai mare pe activităţi educaţionale ce vizează teme de interes
mai general, prin prezentări susţinute de specialişti din afara comunităţii, la Sireţi
şi la Bădragii Vechi;
- un accent mai important pe utilizarea resurselor locale în demersul
educaţional la Lupa Recea, apelul la experţi din afară, la Sireţi, o abordare mixtă,
mai echilibrată din acest punct de vedere, la Bădragii Vechi şi Fârlădeni.
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Prin natura diferită a proiectului, la Fârlădeni a fost activat un mecanism mai
eficient de implicare a comunităţii: apelul la descoperirea şi asumarea colectivă a
identităţii culturale locale. Pe lângă membrii GIL şi voluntarii implicaţi de la început
în proiect, la Fârlădeni implicarea activă a comunităţii a fost impulsionată, pe de o
parte, de apelul la descoperirea în propriile familii a elementelor identităţii locale
- prin istorii orale ale bunicilor, dar şi prin elemente de vestimentaţie tradiţionale
păstrate de generaţii în familie şi redescoperite cu acest prilej.
Pe de altă parte, prezentarea produselor activităţii atelierului creat, pe lângă
impactul direct are şi un impact indirect, educaţional, operaţionalizat în interesul
mare al tinerilor de a învăţa să lucreze cu maşini moderne de cusut și de brodat.
Datorită complexităţii tehnice a acestor maşini, un efect indirect al interesului de
ordin practic îl reprezintă interesul pentru dezvoltarea unor abilităţi cognitive
legate de domeniul informatic.
În altă ordine de idei, în timp ce şcoala reprezintă, alături de GIL, pilonul
instituţional principal al susţinerii proiectului la Bădragii Vechi şi la Fârlădeni, la
Lupa Recea şi la Sireţi activităţile din proiect sunt susţinute şi promovate, într-o
măsură semnificativ mai mare doar de GIL.
O altă instituţie importantă la nivel local este Primăria, care acordă un
anumit sprijin în cazul fiecărui mini-proiect, dar se implică mai activ în susţinerea
proiectului la Bădragii Vechi şi la Fârlădeni.
Lupa Recea poate reprezenta un caz ilustrativ ca exemplu de succes pentru
proiectele de intervenţie socioe-ducaţională. Este de asemenea, un exemplu
relevant de dedicare dezinteresată a unor oameni pentru binele copiilor din
comunitatea lor. „Nucleul dur” al GIL din Lupa Recea este reprezentat de fosta
directoare a gimnaziului (desfiinţat din lipsa numărului mic de elevi în anul 2015)
şi familia acesteia. Faptul că acest mic sat de la confluenţa a 3 raioane a fost
implicat în 4 proiecte consecutive finanţate de Fundația Soros-Moldova oferă un
bun prilej de analiză a impactului cumulat al acestor proiecte.
Dacă la primul proiect comunitatea locală a fost mai curând reticentă în
interacţiunea cu proiectul, interesul a crescut în cel de-al doilea proiect şi a fost
convertit în implicare în următoarele două proiecte. Chiar dacă „nucelul dur” al GIL
Lupa Recea continuă să fie principalul catalizator al proiectului, numărul şi
implicarea voluntarilor a crescut semnificativ, iar rezultatele s-au văzut de la o
vizită la alta, în renovarea permanentă a clădirii în care se desfăşoară activităţile
din actualul proiect.
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Un indicator al impactului proiectului la nivel comunitar este reprezentat şi
de lista activităţilor propuse de fiecare dintre GIL-urile constituite, listă care
dezvoltă semnificativ direcţiile şi obiectivele asumate iniţial, continuând, în acelaşi
timp, pe linia asigurării sustenabilităţii proiectelor aprobate şi finanţate.
Întâlnirile de rețea au facilitat schimburile de experienţă în ceea ce priveşte
activităţile cu un conţinut asemănător organizate de GIL, dar și interacțiunea dintre
persoane cu aceleași interese, hobby, principii și valori.
O primă concluzie, de ordin mai general este aceea că în toate cele 4
comunităţi proiectul şi-a atins ţintele propuse, evaluarea de rezultat fiind una
pozitivă. Această apreciere trebuie însă să fie nuanţată pe câteva dimensiuni:
- din perspectiva implicării comunităţii, acest deziderat a fot realizat în bună
măsură la Bădragii Vechi şi la Fârlădeni şi în mai mică măsură la Sireţi şi la Lupa
Recea, cu menţiunea că rezultatele concrete ale acestei implicări sunt mai vizibile
la Lupa Recea;
- din perspectiva relevanţei proiectelor pentru comunitate, chiar dacă
analiza percepţiei participanţilor relevă faptul că toate proiectele răspund unei
nevoi reale ale comunităţii, proiectul implementat la Fârlădeni poate fi apreciat ca
având un plus faţă de toate celelalte din perspectiva impactului social la nivel
comunitar. Dincolo de activităţile concrete desfăşurate în cadrul proiectului,
declanşarea unor mecanisme comunitare de redescoperire a identităţii locale
creează premisele unui sprijin mai consistent din partea comunităţii pentru
viitoare demersuri de dezvoltare comunitară;
- din perspectiva sustenabilităţii proiectului, sunt importante de relevat
aspecte precum renovarea spectaculoasă a fostei şcoli din Lupa Recea, devenită
un spaţiu propice pentru activităţi socio-educaţionale şi un spaţiu simbolic al
recuperării identităţii locale, la Fârlădeni, adăugându-se latura economică a
activităţilor ce vor putea să-şi asigure într-o măsură semnificativă autofinanţarea
necesară continuării acestora. Un plus îl reprezintă şi sala de sport construită şi
dotată la Bădragii Vechi, atât ca valoare adăugată pentru comunitate, cât mai ales,
ca punct de pornire în continuarea demersului de catalizare a comunităţii - a
început deja un proces de extindere a spaţiului respectiv şi de dotare cu spaţii
sanitare. Pe de altă parte, identificarea şi asumarea la nivel comunitar a
importanţei problemei ecologice la Sireţi reprezintă un prim pas important în
redescoperirea mecanismelor de catalizare a acţiunii colective în rezolvarea
problemelor comune;
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- deşi în majoritatea cazurilor, participarea la activităţile din cadrul miniproiectelor a fost preponderent feminină, este important de subliniat că profilul
participanţilor este unul destul de divers atât din punct de evedere al vârstei, cât
şi din punct de vedere al statututlui socio-ocupaţional, fapt ce sporeşte impactul
social al acestor proiecte la nivelul fiecăreia dintre cele patru comunităţi.
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II.

PHOTOVOICE – METODĂ ACTIV-PARTICIPATIVĂ DE IMPLICARE A
COMUNITĂȚII ÎN ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE
Andrei Pârvan, lector univ. dr.
Loredana Manasia, lector univ. dr.
Universitatea Politehnica din București, România
În zilele noastre, a vedea aduce mai multe beneficii decât a crede.
(Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, 2009)
Introducere

Utilizarea metodologiilor vizuale în cercetarea domeniului educațional
reprezintă un element de noutate, care poate contribui la abordări inovatoare în
câmpul educațional, aspect care fundamentează interesul nostru pentru
integrarea unui astfel de demers metodologic în strategia de implementare a
proiectului „E Durabil! Angajarea comunității în sprijinirea educației”.
Fundamentarea metodologică a photovoice (PV) este relaționată cu
numele lui Caroline Wang și ale colaboratorilor săi (Wang & Burris, 1994, 1997;
Wang, Yuan, & Feng, 1996). Literatura de specialitate descrie photovoice ca o
metodă de cercetare-acţiune participativă, în care subiecții utilizează aparate de
fotografiat pentru a fotografia persoane, contexte sau situaţii pe care le consideră
reprezentative pentru un anumit aspect al vieții lor individuale şi/sau sociale
(Harley, 2012; Sutton-Brown, 2014). În structura termenului, VOICE este, de fapt,
un acronim care desemnează Voicing Our Individual and Collective Experience
(eng.), sintetizând astfel natura și finalitatea metodei, anume aceea de a comunica
experiențe individuale și colective.

Figura 1. Prezentarea acronimului VOICE din denumirea Photovoice (eng.)
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Caracteristica esențială a PV (vezi Figura 2) este aceea că participanții pot
selecta și captura in situ, fără intervenții externe, experiențe de viață, acțiuni sau
stări emoționale. Aplicarea acestei metodologii oferă acces la aspecte obiective
(activități, fapte, persoane) și subiective (gânduri, afecte) proprii participanților la
studiu, contribuind astfel la o înțelegere de profunzime a conduitei umane.
Trei direcții teoretice concură la fundamentarea epistemologică a PV:
teoriile feministe; educația pentru eliberarea conștiinței critice; fotografia
documentară. Fiecare dintre modelele conceptuale amintite subliniază rolul
individului în procesul de producere a schimbării și dezvoltării comunitare.
Modelul educației pentru eliberarea conștiinței critice subliniază că diada individ comunitate poate contribui la realizarea echității sociale. Dialogul critic, ca element
structural al acestui model, îi permite comunității să identifice, să discute și să
proiecteze activități remediale pentru problemele care afectează starea de bine
individuală și colectivă. Consecvente cu această conceptualizare apar și teoriile
feministe, care postulează rolul femeilor în restabilirea egalității de gen. Fotografia
documentară susține populațiile sau grupurile vulnerabile în a surprinde și
exprima, în mod subiectiv, istoriile de viață personale și comunitare. Procedând
astfel, povești individuale pot deveni instrumente cu impact semnificativ atât din
perspectivă psiho-individuală, cât și politic-administrativă (Kuo, 2007).

Figura 2. Obiectivele principale ale photovoice
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În mod tradițional, PV a fost aplicată pentru a investiga populații
defavorizate: marginalizate, stigmatizate, cu un stoc educațional scăzut
(Hernandez, Shabazian, & McGrath, 2014).
Ulterior dezvoltărilor propuse de Wang și Burris, aplicațiile metodei s-au
extins în domeniul medical (Allen & Hutchinson, 2009; Burke & Evans, 2011;
Epstein, Stevens, McKeever, & Baruchel, 2006; Harley, 2012; Nykiforuk,
Vallianatos, & Nieuwendyk, 2011; Shea, Poudrier, Thomas, Jeffery, & Kiskotagan,
2013; Wang & Burris, 1997). Graziano (2004) afirmă că popularitatea ascendentă
a metodei se datorează acurateței datelor colectate. În consecință, asistăm la o
utilizare extensivă a PV în domeniul sociologiei (Barlow & Hurlock, 2013),
antropologiei, economiei sau geografiei umane (Guell & Ogilvie, 2015; Power,
Norman, & Dupré, 2014).
Simmonds, Roux și Ter Avest (2015, p. 35) subliniază faptul că promotorii
PV au contribuit semnificativ la dezvoltarea unor aspecte metodologice, care
susțin subiecții în a documenta propriile experiențe de viață, puncte forte sau slabe
ale comunității în care locuiesc, transformându-le într-un fond informațional care
stimulează reflecția și care poate influența decizii politice. Deși este vizibilă
utilitatea metodei, Sutton-Brown (2014) formulează o serie de argumente pentru
a reliefa lipsa unei coerențe metodologice în aplicarea PV. Ciolan și Manasia (2017)
propun o adaptare a PV pentru utilizarea acesteia în contexte educaționale.
Pornind de la cadrul metodologic propus inițial de Wang și Burris (1990),
evidențiem următoarea etapizare în aplicarea photovoice: (1) selecția problemei
de cercetare; (2) recrutarea participanților; (3) întâlnirile informaționale de grup;
(4) colectarea datelor (realizarea fotografiilor); (5) analiza fotografiilor; (6)
expunerea fotografiilor.
În secțiunea următoare, propunem o discuție a etapelor enunțate. Fiecare
etapă cuprinde două secțiuni: o abordare generală și focalizarea la nivelul studiului
derulat în cadrul proiectului. Această abordare combinată ne permite prezentarea
sintetică a recomandărilor din literatura de specialitate și operaționalizarea
acestora în studiul care face obiectul prezentului raport.
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2.1. Aspecte metodologice
Recrutarea participanților

Conceptualizare
În această etapă, subiecți aparținând unei populații specifice sunt selectați
pentru a contribui la colectarea și analiza datelor (Ciolan și Manasia, 2017).
Participanții la un studiu de tip photovoice au responsabilitatea de a realiza
fotografii care vor deveni obiectul unor discuții și analize viitoare.
Creșterea notorietății proiectului reprezintă un prim pas în recrutarea
participanților. Astfel, este important ca oportunitatea de a participa la un astfel
de proiect să fie cunoscută membrilor comunității. Literatura de specialitate
operează cu două categorii de metode care pot fi utilizate în procesul de
consultare, respectiv (a) metode convenționale și (b) metode neconvenționale
(Wang & Burris, 1997).
Metodele convenționale fac referire la postere, pliante, campanii de e-mail
marketing, în timp ce metodele neconvenționale pot face referire la o selecție de
tip „bulgăre de zăpadă” (cercetătorii pot identifica un grup de persoane interesate
în a participa și acestea, la rândul lor, recrutează alte persoane). Sutton-Brown
(2014) afirmă că, în raport cu criteriile de selecție, diferite modalități pot fi
operaționalizate.
Focalizare
Date fiind particularitățile comunităților în care a fost implementat
proiectul, selecția a fost de tip „purposive sampling”. Am fost interesați în selecția
unui grup eterogen de subiecți, în raport cu variabilele gen, vârstă și localitate de
reședință. Astfel, au fost selectați 13 subiecți (𝑀𝑣â𝑟𝑠𝑡ă = 33,4 ani, 𝑆𝐷 = 15,8)
care au participat activ la toate etapele de derulare a studiului. Figura 3 prezintă
distribuția pe sexe a cazurilor selectate. Participarea la studiu a fost voluntară,
subiecții putând să se retragă din grupul de subiecți în orice moment. În prealabil,
participanții au completat un formular de consimțământ informat. Formularul le-a
garantat participanților că fotografiile vor fi utilizate doar în scopul declarat în
cadrul proiectului. Figura 4 sintetizează distribuția subiecților în raport cu variabila
localitate de reședință.
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Figura 3. Structura pe sexe a participanților la studiu (N = 13)

Figura 4. Distribuția cazurilor selectate în raport cu localitatea de reședință
(N=13)

2.2. Întâlnirile preliminare pentru pregătirea participanților

Conceptualizare
Aplicarea PV solicită un design longitudinal, în care devine importantă și
relația dintre cercetător și participanți. Rolul întâlnirilor preliminare este acela de
a asigura coeziunea dintre cele două categorii de actori. Scopul acestor întâlniri
este acela de a-i familiariza pe participanți cu procesul de implementare a
metodologiei photovoice și de a iniția o comunitate de practicieni în care
participanții își vor asuma rolul de co-cercetători (Olivier, Wood & De Lange, 2009,
pg. 13–15, apud Simmonds, Roux, & Ter Avest, 2015).
Focalizare
După finalizarea etapei de recrutare a participanților, subiecții selectați au
fost invitați la o sesiune de formare privind aplicarea metodei photovoice.
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Conținutul sesiunii de instruire a vizat, în principal, aspecte științifice, procedurale
și etice. Complementar, sesiunea inițială a vizat și negocierea unei fraze-suport
(eng. prompt) care să orienteze selectarea experiențelor care să fie fotografiate.
Fraza-suport agreată și utilizată în contextul acestei cercetări a fost:
„Fotografiază obiecte persoane și situații pe care le consideri
reprezentative pentru modul în care înțelegi implicarea comunității în a susține
educația copiilor și adolescenților”.
Pentru contextualizare și stimularea unei abordări de profunzime,
participanții au fost invitați să asocieze fotografilor realizate scurte descrieri în care
să precizeze motivul pentru care fotografia este reprezentativă și contextul în care
a fost făcută.
Pentru selecția situațiilor care au fost fotografiate a fost utilizată
eșantionarea evenimențială (eng. event-based sampling). Astfel, subiecții înșiși au
fost responsabili pentru selecția experiențelor pe care le consideră „evenimente”
(în baza unor particularități discutate în timpul sesiunilor de formare).
2.3. Colectarea datelor
Conceptualizare
Dat fiind designul longitudinal al studiului, colectarea datelor reprezintă un
proces, fiind caracterizat de o anumită desfășurare în timp. Perioada alocată
realizării fotografiilor le permite participanților să reprezinte prin imagini un
repertoriu vast de situații și experiențe. Decizia cu privire la durata procesului de
colectare a datelor este depinde de problema de cercetare și de natura proiectului
implementat. Finalizarea acestei etape conduce la colectarea unei cantități
semnificative de date vizuale și narative.
Focalizare
În ceea ce privește prezentul studiu, participanții au realizat fotografii care
să reflecte implicarea comunității ca factor educațional pe parcursul a patru
săptămâni. Considerăm că o durată optimă a procesului colectării datelor ar fi fost
între șase și opt săptămâni, motiv pentru care considerăm acest fapt o limită a
prezentului studiu. În mod continuu, participanții au construit o colecție de imagini
și le-au asociat descrieri care au făcut obiectul unei analize ulterioare. Astfel, a fost
colectat un număr de 78 de imagini și descrierile corespunzătoare.
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2.4. Analiza fotografiilor
Dată fiind natura participativă a metodologiei PVM, etapele de colectare și
analiză a datelor interferează, subiecții devenind și co-cercetători. După colectarea
fotografiilor, a fost realizată o analiză preliminară a acestora în vederea elaborării
unui ghid de interviu care să susțină aplicarea analizei fenomenologice
interpretative (IPA).
În timpul interviului, au fost expuse toate fotografiile realizate. Subiectul a
selectat 5 fotografii în baza criteriului relevanței personale și colective. Discuția
fotografiilor selectate a fost orientată de tehnica SHOWeD (Wang & Burris, 1994;
Wang, 1999), larg asociată cu aplicarea PV. Astfel, participanții au răspuns unor
întrebări menite să conducă discuția către evaluarea patternurilor de învățare: „Ce
vedeți în această poză? / Ce credeți că se întâmplă de fapt în această poză? / Ce ne
spune poza aceasta despre comunitatea în care a fost făcută? / De ce credeți că
această situație (pozitivă sau negativă) există? / Credeți că s-ar putea face ceva în
această privință (pentru a îmbunătăți sau schimba lucrurile)?”.
Interviurile au fost înregistrate și transcrise.
Analiza interviurilor a fost realizată prin aplicarea IPA. Prima etapă în
aplicarea acestei metode a constat în lecturarea și re-lecturarea descrierilor
fotografiilor și a transcrierilor interviurilor. Citate relevante au fost selectate și
notate în timpul celei de-a doua etape a analizei interpretativ-fenomenologice.
Comentarii descriptive, interogative și reflective au fost asociate fiecărui citat.
Fiecare secvență de text a fost sintetizată într-un singur item textual. Aplicând
procedeul polarizării (Smith, Flowers & Larkin, 2009), itemii au fost grupați în
clustere. Rezultatele analizei sunt prezentate și discutate în secțiunea dedicată
rezultatelor cercetării.
2.5. Expunerea fotografiilor
După finalizarea interviurilor de grup, au fost selectate patru fotografii din
fiecare comunitate pentru a fi expuse în cadrul unei caravane. O scurtă descriere a
însoțit fiecare fotografie, descriere selectată din textul asociat de subiectul care a
realizat fotografia.
Figura 5 și Figura 6 prezintă exemple de fotografii realizate în contextul
prezentului studiu. Organizarea unei caravane a fotografiilor a avut un dublu scop.
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Pe de o parte, caravana a vizat conștientizarea nevoii de participare activă a
comunității la procesul educativ al copiilor, adolescenților și tinerilor, iar pe de altă
parte, și-a propus sensibilizarea unor responsabili publici cu privire la nevoile
comunităților din care provin subiecții participanți la studiu.
„Drum anevoios”
Prin glod și prin
băltoace
merge
lumea, n-ai ce-i face.
Cred că autoritățile
ar pute face ceva ca
să se rezolve acestă
probemă...

Figura 5. Exemplu de fotografie expusă în cadrul caravanei

„Carte de vizită de la strămoși”
O carte de vizită de la strămoși se
reflectă prin promovarea portului
popular din comunitate.

Figura 6. Exemplu de fotografie care reflectă implicarea comunității în
procesul de transmitere a valorilor
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2.6. Rezultatele studiului. Perspective subiective asupra implicării
comunității în activități educative

Bădragii Vechi
Proiectul dezvoltat în comunitatea Bădragii Vechi (Cutezanţă, Entuziasm,
Sănătate, Bunăstare – Centrul Educațional Sportiv Bădragii Vechi) și-a propus
implicarea comunității pentru a susține activități de educație prin și pentru
mișcare. Obiectivul secundar al proiectului a vizat promovarea unui stil de viață
sănătos.
În opinia participanților care au realizat poze, proiectul a jucat rolul unui
liant, reușind să creeze „o familie sportivă”, așa cum afirmă unul dintre subiecți:
„La finala competițiilor sportive, toți, de la mic la mare
și în suflete, se simt o familie”.

Figura 7. Fotografii realizate în comunitatea Bădragii Vechi
Fotografiile surprind situații care converg către ideea de coeziune
comunitară și nevoia de a găsi activități care să sporească și colaborarea
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intergenerațională. Astfel, educația își restaurează una dintre funcțiile tradiționale,
anume aceea de transfer de cunoaștere de la o generație la alta.
Era nevoie să facem așa ceva ... să facem lucruri împreună ... și cei mari,
și cei mici. Până la urmă școala nu e singura care poate face educație”.
Implicarea într-un proiect care promovează activitatea fizică și mișcarea ca
vectori ai unui stil de viață sănătos reușește să imprime o notă de dinamism
activităților cotidiene pe care comunitatea le desfășoară:
„Și cei mici, și cei mari au devenit interesați de un mod de viață
sănătos. […] Eu cred că toată lumea se bucură pentru că se
implică în proiect. E altceva ... ”
O altă fotografie susține ideea de noutate și schimbare pe care proiectul
reușește să le imprime comunității Bădragii Vechi (vezi Figura 8).
„Timpul liber
... ocupat cu
sport”
Tinerii din sat,
în timpul liber,
fac
jocuri
sportive chiar și
pe
terenul
sportiv al școlii.

Figura 8. Fotografie care sugerează faptul că proiectul a stimulat implicarea în
activități benefice
Fotografiile realizate fundamentează ideea conform căreia implementarea
proiectului creează, pe de o parte, oportunități de relaționare intergenerațională
și, pe de altă parte, susține valorificarea unor resurse ale comunității:
„De mult nu am mai văzut copii pe terenul de sport. Stau la
calculator. Nu prea se mai joacă unii cu alții.”
Considerăm că proiectul implementat are asociate o serie de provocări din
perspectiva sustenabilității. Rolul facilitatorului local poate fi extins prin
planificarea unor activități nonformale, care să valorifice echipamentele sportive.
De asemenea, dezvoltarea curriculară (e.g. opționale școlare) poate avea ca
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obiectiv general proiectarea unor experiențe de învățare care să preia și să
dezvolte coeziunea intergenerațională.
Fârlădeni
Proiectul implementat de comunitatea din Fârlădeni „Promovarea
educației estetice și valorificarea tezaurului cultural autohton” a vizat descoperirea
și promovarea unor aspecte care definesc identitatea culturală a localității.
Unele dintre imaginile colectate focalizează probleme ale comunității pe
care administrația publică sau localnicii le gestionează cu dificultate.
Una dintre aceste situații problematice o reprezintă câinii fără stăpân.
„Am făcut fotografia asta pentru că mi-a plăcut cum se uita el semeț. Nu
știu dacă e al cuiva. Au fost mulți pe aici. Veneau oamenii și îi aruncau.”

Figura 9. Imagini realizate în comunitatea Fârlădeni
Transferul de experiențe și valori apare a fi una dintre principalele funcții
pe care educația le dobândește, comunitatea contribuind la potențarea acesteia.
De fapt, identificarea unor obiective semnificative din perspectivă social-istorică
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poate contribui la reconstrucția unei identități comunitare. Istoria locului este
adusă în prezent și întărește conștiința colectivă și sentimentul de apartenență.
„Am fotografiat această fântână (vezi Figura 10) într-o zi caniculară, deoarece
are nevoie de o îngrijire, de o reparație, fiindcă oamenii, trecând pe lângă ea, își
potolesc setea cu apa rece din acest izvor sfânt, ce a fost săpat cândva de oamenii
din sat. Cu timpul poate deveni un monument istoric local. Este o fântână cu
ciutură. Nu se mai găsește așa ceva acum.”

Figura 10. Fântâna – imagine care sugerează nevoia comunității
de a reitera și articula simboluri locale
Viziunea nostalgică asupra satului tradițional este completată și prin
opțiunea de a-i iniția pe copii și adolescenți în confecționarea costumelor populare
tradiționale. Pentru comunitate, acestea echivalează cu o „carte de vizită de la
strămoși”, după cum afirmă C.A., una dintre participantele la studiu. Așadar, rolul
educației este acela de a crea și dezvolta o relație cu antecesorii, costumul popular
reprezentând un vector al acestui demers (vezi Figura 11).
Explicațiile și povestirile care au însoțit procesul de confecționare a
batistelor și cămășilor reușesc să întregească tabloul moștenirii culturale.
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„Da, le-am spus de unde vin aceste motive. A venit
cineva de la centrul etnografic și le-a povestit. Le-am
explicat de ce le coasem și cum se cos.”
În opinia participanților, aceste activități reușesc să aducă la viață satul de
altădată:
„Mă uitam la ei cum lucrează și mă vedeam pe mine copil.
Parcă stătuse vremea pe loc.”
Asumarea identității culturale de către beneficiari apare a fi o consecință a
implementării proiectului. Astfel, adolescenții care au fost implicați activ în
confecționarea costumelor propun introducerea iei ca uniformă școlară,
contribuind la dezvoltarea unei identități organizaționale a școlii în acord cu
cultura locului. Considerăm că este o propunere cu potențial pentru a asigura
sustenabilitatea proiectului. Convergent, apare și ideea implicării elevilor în
activități de marketing digital, promovarea costumelor populare în mediile virtuale
(rețele de socializare, magazine virtuale ș.a.) fiind un exemplu de astfel de
activitate.

„Batista
colțuri”

în

trei

Nimic nu e mai frumos
decât o batistă în trei
colțuri, brodată cu
ornamente culese de
la străbunii noștri din
comunitate.

Figura 11. Batista în trei colțuri – imagine care sugerează nevoia
de a transmite intergenerațional valorile și elementele de identitate locală
Lupa Recea
Comunitatea din Lupa Recea urmărește revitalizarea fostei școli, închisă ca
urmare a optimizării rețelei școlare. Aici au fost proiectate și realizate activități de
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tip școala după școală, prin intermediul cărora elevii pot beneficia de o abordare
pluridisciplinară a unor subiecte de interes.
Abordarea pe care proiectul o propune are la bază un principiu al
reciprocității: redirecționarea către membrii comunității a unui capital intelectual
(e.g. competențe, cunoștințe, deprinderi, abilități) dobândit ca efect al participării
la educație.

Figura 12. Fotografii realizate în comunitatea Lupa Recea
Unele dintre imaginile discutate de către participanți aduc în prim-plan
„metafora rădăcinilor”, explicată prin nevoia de a întoarce comunității ceea ce
aceasta a dat unora dintre membrii săi (vezi Figura 13):
„Meleagurile copilăriei noastre, aici este locul unde am copilărit
unde acum putem depăna amintiri frumoase, aici poți simți mirosul de
floricele, mirosul strugurilor copți și mirosul îmbătător al florilor de salcâm
ce vine din pădure... tot aici, mai în deal, poți vedea o bătrână ce își
îngrijește grădina și un copil ce aduce apa de la izvor. Copilăria este și va fi
cu siguranță cea mai prețioasă perioadă a timpului nostru.”
Revocarea copilăriei ca un „timp magic” motivează comunitatea pentru a
crea experiențe de viață autentice pentru copiii și adolescenții din Lupa Recea.
Consecvent, o altă participantă la studiu afirmă:

42

„Satul meu natal este un sat micuț, dar cu oameni gospodari. Suntem înconjurați
de păduri, livezi și vii... Prețuiesc satul, de aceea ori de câte ori plec mă întorc cu
drag înapoi pentru că aici am trăit și trăiesc clipe minunate alături de oameni
dragi.”

Figura 13. Meleagurile copilăriei – imagine care sugerează atașamentul
față de comunitate
Mai mult, una dintre activitățile de dezvoltare personală derulate și-a
propus să cultive atașamentul și respectul față de satul de origine (Figura 14),
validând ideea principiului reciprocității anterior exprimată.

Figura 14. Activitate de dezvoltare personală „Să ne iubim satul”
Tema satului este reprezentată și prin intermediul unor activități cu
caracter proiectiv-imaginativ (vezi Acticitate de dezvoltare „Satul meu în viitor!!!”
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Figura 15). Pentru cei care s-au implicat în realizarea activităților de educație
nonformală relevanța acestui subiect (satul natal) este capitală și evidentă: „să
ducă ei mai departe satul ăsta!”.
Activitate de dezvoltare
„Satul meu în viitor!!!”

Figura 15. Imagine care ilustrează preocuparea pentru
construcția unei identități locale comune
Dezvoltarea unui centru educațional de zi a reprezentat un mecanism
motivațional comun, care i-a antrenat pe localnici în susținerea ideii de „școală
după școală” (vezi Figura 16). Potrivit opiniilor exprimate în timpul analizei de grup,
proiectul a reușit să responsabilizeze comunitatea față de situația copiilor care se
întorc de la școala aflată în centrul comunei (Codreanca). Satul era lipsit acum atât
de școala propriu-zisă, cât și de ritualurile mersului și întorsului de la școală, de
ritmul vieții pe care îl impune orarul școlar și de sensul pe care activitățile
educaționale îl dau unor generații.
Tematica activităților de dezvoltare intelectuală, socială și personală
cunoaște o largă variabilitate, aspect reflectat și prin fotografiile realizate.

Părinții copiilor din Lupa Recea
pregătesc sălile de lucru, efectuând
renovări voluntar

Figura 16. Imagine care sugerează coparticiparea membrilor comunității
pentru a dezvolta Centrul Educațional
44

Sireți
Imaginile realizate în comunitatea Sireți și analizate converg către ideea
unui proiect care a aglutinat subiecte variate: dezvoltarea convingerilor și
comportamentelor de protejare a mediului înconjurător, educația prin și pentru
natură, atașamentul față de satul natal, respectiv aspecte privitoare la educația
intelectuală a tinerei generații (e.g. matematică distractivă).
După cum remarcam și din prezentarea imaginilor proprii celorlalte
comunități, tema satului ca spațiu impregnat cu simboluri și semnificații apare și în
fotografiile realizate la Sireți:
„Cultivarea spiritului de drag de satul natal, de natura plină de pace, de
locurile transcedentare cu o vastă conotație istorică... legătura dintre generații...
Emoțiile trăite sunt încrederea că atâta timp cât oamenii se adună în cercuri...
nu este totul pierdut!!!”
Descrierile fotografiilor prezintă satul ca „un colț de rai”, asociindu-l cu o
sursă de emoții pozitive: „Oricine își poate regăsi liniștea sufletească ... libertate ...
fericire ... bucurie ...”.

Figura 17. Fotografii realizate în comunitatea Sireți
Tabloul temei satului și a copilăriei este completat cu subiectul naturii, ca
parte integrantă în definiția locului. Opinia unanim exprimată este că rolul
educației se concretizează și prin cultivarea interesului copiilor și adolescenților
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pentru frumosul din natură. Motivația este exprimată nuanțat: „Fără natură nu
suntem nimic”.
Un alt segment de fotografii completează viziunea romanțată asupra
satului cu o abordare idealizată a copilului, asociat invariabil cu atributul inocenței
(vezi Figura 18 Inocență și puritate).

Inocență și puritate

Figura 18. Fotografie sugestivă pentru imaginea copilului în comunitate
Considerăm necesară și relevantă coagularea proiectului în jurul unei teme
care să poată produce un impact vizibil la nivelul comunității, generând, în
consecință, experiențe autentice de învățare pentru beneficiarii proiectului.
Abordarea multidimensională poate afecta abordarea de profunzime a temelor și
face dificilă susținerea proiectului.
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2.7 Limite ale cercetării

În cuprinsul acestei secțiuni ne propunem să discutăm câteva dintre
limitele studiului prezentat anterior.
Una dintre principalele limite identificate o reprezintă perioada alocată
procesului de colectare a datelor. Afirmam anterior că durata optimă pentru un
studiu bazat pe metodologia photovoice este de 6-8 săptămâni, date fiind
obiectivele prezentului proiect.
Întâlnirile de grup în scopul analizei fotografiilor au fost realizate în timpul
întâlnirilor de rețea, fapt care a limitat timpul de analiză. Un segment dintre
subiecții care puteau participa la discuțiile de grup a fost implicat și în alte activități
(planificate a fi desfășurate în paralel). Considerăm acest aspect ca fiind unul care
a impietat investigarea în profunzime a experiențelor surprinse în fotografii.
Complementar, spațiul în care au fost organizate întâlnirile de analiză a
favorizat interferența cu alte persoane sau activități, generând întreruperi ale
procesului analitic.
Un ultim aspect, cu caracter posibil frenator, este reprezentat de distanța
dintre comunități și dificultatea de a organiza întâlniri frecvente de facilitare a
procesului de producere și analiză a fotografiilor. În general, sesiunile de informare
sunt completate cu sesiuni de facilitare care sunt organizate simultan cu colectarea
datelor.
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III. ASPECTE RELEVANTE ALE INTERVENŢIILOR SOCIOEDUCAŢIONALE ÎN COMUNITĂŢILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Intervențiile educaționale ale comunității: factori, resurse, modalități
de implicare
Otilia DANDARA, prof. univ., dr. hab.,
Universitatea de Stat din Moldova
Ideea de proiect formulată de către Asociația Catalactica Moldova angajarea comunității în susținerea educației, a fost generată de o problemă
stringentă în condițiile actuale: calitatea procesului educațional în mediul rural
suferă din cauza implicării insuficiente a comunității în educația membrilor săi.
Din perspectiva cercetării pedagogice, factorul educațional este un concept
cheie, care permite nu doar abordarea teoretică a fenomenului educațional, dar și
explicarea unor particularități specifice ale acestui fenomen în raport cu acțiunea
și rezultatul educației. Pornind de la o definiție bine cunoscută, factorul (inclusiv și
factorul educațional) este un element, condiție, împrejurare care determină
apariția unui proces, a unei acțiuni, a unui fenomen (în cazul nostru a fenomenului
educațional). Abordarea comunității ca factor educațional, necesită o prezentare
explicită, trecută prin prisma unor criterii, care permit înțelegerea rolului și
importanței acestuia.
După criteriul nivelul de implicare (macro, mezo, micro), comunitatea este
un factor de nivel mediu, fiind plasat între factorii educaționali de nivel macro, care
au o sferă de cuprindere mai largă, precum: statul, societatea și factorii de nivel
micro, cum ar fi familia, școala, grupul de prieteni etc. Prin poziționarea sa,
realizează rolul de liant între tendințele și procesele educaționale exercitate la
nivel macro și fenomenele și procesele educaționale exercitate la nivel micro.
Comunitatea localizează procesul de formare a personalității la nivel de relații
interpersonale ce depășesc mediul psihosocial restrâns al persoanei, care îi solicită
capacități de interrelaționare într-un mediu mai divers.
După criteriul traditional–nou, comunitatea este un factor educațional
tradițional, deoarece își exercită influența în timp, are rolul său în formarea unor
dimensiuni de personalitate, nu este ceva cauzat de tehnologiile moderne sau de
aspecte moderne ale modului de viață al omului contemporan. Această poziție
tradițională a generat în ultimele decenii o anumită confuzie în percepția
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comunității ca factor educațional, deoarece în condițiile schimbărilor rapide din
societate nu sunt sesizate schimbările de conținut și modalitatea de implicare.
Comunitatea este un factor colectiv de influență educativă. Această
caracteristică îi conferă o anumită pondere, dar, în același timp, creează bariere de
intervenție în situația manifestării unor fenomene sociale specifice timpului pe
care îl trăim. Nu întotdeauna (nu în toate situațiile de viață) se reușește menținerea
sau consolidarea coeziunii grupului social, precum este comunitatea, pentru a
acționa ca factor educațional în integralitatea sa.
Oricare ar fi abordarea comunității ca factor educațional, constatăm că este
un factor important în contextul diversificării continue a factorilor educaționali. Nu
există, la moment, posibilități de substituire, iar neglijarea lui generează o lacună
în sistemul educațional (la nivel informal, lărgit) și efecte nedorite, negative,
manifestate prin comportamente și atitudini neacceptate social.
Scopul proiectului a fost de a revitaliza capacitățile formative/educative ale
comunității prin valorificarea potențialului existent în localitate. În acest sens,
accentul a fost pus pe sensibilizarea diverșilor actanți educaționali, cu implicarea
minimă a cadrelor didactice și a școlii. Actorul educațional «este personalitatea,
care are un anumit statut social, realizabil printr-un rol social, impus structural sau
inițiat la nivelul dinamicii raporturilor sale cu celălalt actor, educatul» (S. Cristea,
2015). La nivel de comunitate există multipli actori educaționali, de la care se
solicită activități sinergice în scopul ameliorării mediului educațional.
Actorii educaționali comunitari au menirea de a consolida capacitatea
educativă a contextului educațional. «Contextul educațional se identifică la nivelul
activităților specifice în care se realizează educația, la nivelul influențelor
formative, în condițiile unui orizont spațio-temporal determinat» (S.Cristea, 2015,
p.592 ). Contextul educațional este o ancorare specifică «cu indicii ancorați în
situații de învățare»(F. Raynal, 1998, p. 91). Din perspectiva proiectului în derulare
s-a dorit crearea unui context favorabil educației care să facă acțiunile educative
acceptate și eficiente. Pentru aceasta actorii educaționali din comunitate au
identificat modalități și mijloace educaționale relevante realității.
Politicile educaționale se realizează prioritar prin educația formală, având la
bază reforma curriculară. Genericul proiectului a vizat și raportul dintre fortificarea
și influența reciprocă a diverselor forme ale educației. Un țel al proiectului a fost
de a consolida valoarea educației nonformale și informale prin implicarea
comunității ca factor educațional. Din aceste considerente s-a insistat asupra
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sensibilizării actorilor educaționali extrașcolari și a exploatării forței formativeducative a contextului educațional extrașcolar.
Sarcinile experților au fost: identificarea factorilor educaționali în afara
școlii; cuprinderea în acțiunile educaționale a diverșilor actanți; sensibilizarea
membrilor comunității; susținerea în comunitate a unei atmosfere de implicare.
Schimbările rapide la nivel macrosocial, tendințele de dezvoltare socială,
apariția sau amplificarea unor fenomene sociale, precum mobilitatea socială,
urbanizarea, migrația, au schimbat simțitor configurația comunității ca factor
educațional. Axarea pe comunitate ca factor și mediu educațional a generat
anumite dificultăți de ordin conceptual. Reperele teoretice care ar permite o
abordare obiectivă a fenomenului prezentat și o implicare corectă din punct de
vedere al teoriei educației, a metodologiei de cercetare, sunt în mare parte
depășite de timp. Studii, cercetări actuale în domeniul pedagogiei sociale în
Republica Moldova nu există. Acest factor și mediu educațional, precum
comunitatea, sunt neglijate la nivelul abordărilor teoretice, de aici și dificultățile
de implicare practică și lipsa strategiilor de intervenție.
Abordarea tradițională a comunității rurale ca factor educațional se axa pe
principiului educației conform naturii. Acest fapt consemnează subordonarea vieții
comunitare caracterului ciclic al fenomenelor ce se produc în natură. Cu toate că
și în mediul rural modul de viață se schimbă, iar oamenii de la sate acceptă și
utilizează tehnologiile moderne, au acces la informație, la servicii diverse, la
condiții de viață mai bune, constatăm că locuitorii localităților rurale se
subordonează în continuare principiului organizării vieții conform naturii. Atunci
când activitatea agricolă impune intensitatea lucrărilor specifice unor perioade ale
anului, dar și în cazul unor acțiuni preconcepute, membrii localităților sătești se
comportă diferit decât cei de la oraș, ei stabilesc o legătură (la prima vedere
inexplicabilă) dintre anotimp și activitățile educaționale, cu toate că în condițiile
concrete clima sau fenomenele naturale nu au de ce să le influențeze.
Am constatat că rolul opiniei publice și a forței de convingere a comunității,
mecanisme caracteristice pentru acest factor educațional, a scăzut odată cu
diminuarea gradului de omogenitate a comunității ca grup social. Astăzi
comunitatea unei localități sătești nu mai este atât de omogenă din punct de
vedere profesional, deoarece condițiile permit angajarea în câmpul muncii la oraș.
Acest fapt diversifică statutul social al membrilor unei localități. Fenomenul
enunțat și migrația, generează diversitatea sistemului de valori, a nivelului și a
modului de viață. Din perspectiva forței educaționale, fenomenele susnumite
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reduc puterea de influență a comunității. Dihotomia omogenitate – diversitate
vine în raport direct cu dihotomia influență educativă puternică – influență
educativă slabă. Astfel, diversitatea slăbește forța de convingere și mecanismele
de control ale comunității în raport cu comportamentul individual și de grup al
membrilor acesteia.
În cadrul proiectului, cele patru comunități - două mari și două mici, două în
apropierea unor urbi și două mai îndepărtate de centrele urbane - prezentau medii
educaționale cu caracteristici specifice. La Sireți relațiile interpersonale sunt mai
superficiale la nivel de întreaga comunitate, din considerentul că o bună parte din
populație percepe localitatea doar ca un loc în care se află casa. Aceste persoane
își satisfac nevoia de comunicare și integrare socio-profesională în Chișinău.
Problemele localității nu sunt percepute ca probleme personale, decât în situația
când îi afectează în mod direct. Localitățile Lupa Recea și Bădragii Vechi sunt
localități mici, mai îndepărtate de centrele urbane, dar contextul macrosocial și
fenomenele manifestate la acest nivel, precum migrația, munca
sezonieră/temporară în alte regiuni și țări, generează același efect al reducerii
forței educaționale a comunității.
Este adevărat, că la nivelul structurii comunității rămâne valabilă capacitatea
de implicare a actanților educaționali tradiționali: familia nucleu; familia extinsă;
vecinii; membrii comunității, actanți diferiți de cei implicați în mediul urban. Dar
constatăm din nou o perturbare a mersului firesc al lucrurilor cauzată de fenomene
macrosociale și efectele acestora: familii dezintegrate; mahalale pustii sau vitregite
de potențialul propriu (fiind prezenți doar bătrânii).
Analizând procesul de derulare a proiectului și rezultatele acestuia deducem
particularități specifice comunității ca factor educațional la etapa actuală:
Diversitatea mediului educațional rural, influențată de poziția/amplasarea și
dimensiunile localității;
Diversificarea mediului educațional rural sub influența mobilității;
Diminuarea forței educaționale a comunității, ca rezultat al diferențierii
sistemului de valori, nivelului de trai, priorităților de viață.
În urma analizei realității educaționale din localitățile sătești s-au conturat
anumite întrebări: Care factori sensibilizează populația cu privire la necesitatea
susținerii educației? Cum să generăm o mobilizare socială în sprijinul reformelor
educaționale? Cum să menținem curiozitatea și nivelul de implicare a membrilor
comunității în creșterea socio-performanței școlii?
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Influența educativă a comunității depinde de coeziunea comunității ca grup
social și de încrederea atribuită actorilor socio-educaționali. În condițiile actuale
apar noi actori educaționali, se configurează noi roluri socio-educaționale, cum ar
fi: membru al grupului de inițiativă locală; voluntar; inițiator/organizator de
activități educaționale. Ca și oricare rol social, acestea tind să fie învățate în baza
modelului. Există modele la nivel macrosocial, dar fiecare actor social se
raportează la anumite conotații educative locale, de aici și dificultatea exersării
rolului în lipsa unei experiențe locale. Această dificultate este generată, pe de o
parte, de lipsa experienței celui ce exercită rolul, pe de altă parte, de lipsa
experienței membrilor comunității de a percepe implicațiile persoanei în rolul
respectiv. Această afirmație își fundamentează temeiul pe constatările din cele
patru comunități implicate în proiect. Cu toate că la începutul proiectului s-a pus
accentul pe implicarea în activitate a actorilor educaționali diverși (alții decât
școala și cadrele didactice), până la urmă, acțiunile au derulat în așa fel încât, tot
școala și profesorii au devenit unii dintre actorii educaționali principali. În Bădragii
Vechi școala a devenit locul desfășurării întâlnirilor în rețea și a organizării
activităților educative, iar profesorii - persoane intens implicate în organizarea
activităților, în informarea și motivarea populației de a participa la activități. La
Lupa Recea, foștii profesori au constituit grupul–nucleu de inițiativă, iar fosta
școală a devenit centru educativ nu doar din considerentul posibilității de a găzdui
acest centru, dar și din motivul că școala (fosta/actuala) este un simbol al educației.
La Sireți, profesorii au devenit pe parcurs membri ai GIL și au inițiat centre de
interes, stabilind nevoile de formare a unor grupuri țintă și identificând (după
multe încercări întreprinse de către alți actori educaționali) posibilități de
organizare a unor activități educative cu caracter repetitiv. Mai puțin implicată a
fost școala în realizarea proiectului la Fârlădeni, dar și aici membrii GIL sunt foști
profesori, iar activitatea s-a localizat într-o instituție educativă deja existentă,
centrul de creație al elevilor.
În comunitate sunt influente rolurile educaționale generate de către
educația instituționalizată specifică secolului al XX-lea. În atitudinile manifestate și
comportament membrii comunității sunt influențați de stereotipuri: sunt
predispuși să se bazeze pe percepții sociale colective valabilitatea cărora este
testată în timp, decât să dea vot de încredere unor noi actori educaționali și să se
implice în activități noi, pentru care încă nu există scenarii sociale bine conturate.
În baza acestor constatări, stabilim anumite caracteristici ale comportamentului
membrilor comunității:
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a) În toate comunitățile din proiect, membrii GIL au mizat pe sprijinul din
partea instituțiilor educaționale (al școlilor, bibliotecilor, grădinițelor sau al unor
centre deja existente). Școlile, la rândul lor, s-au implicat activ, deoarece se percep
ca factor responsabil de educație în comunitate. La fel și profesorii, care știu și pot
să organizeze procesul educațional, își extind rolul social și dincolo de educația
formală. Comunitatea le acordă vot de încredere și este sensibilă la îndemnurile
profesorilor.
b) În localitățile sătești factorul de influență educativă se identifică cu
modelul (omul) pozitiv. Din aceste considerente este acceptat profesorul, dar
poate deveni actor educațional orice membru al comunității care este perceput
pozitiv, persoana în care oamenii au încredere.
c) În localitățile rurale forța influenței educative depinde de statutul social.
Dacă în comunitate nu ești apreciat pozitiv, oamenii nu-ți acordă vot de încredere,
acțiunile tale nu sunt motivatoare și nu vei fi perceput ca deținător al dreptului de
a iniția și organiza activități educative.
Pe parcursul ultimelor decenii rolul educațional al comunității s-a schimbat
în raport cu alți factori educaționali, de exemplu, în raport cu școala. Fiind
exponent al politicii educaționale, școala, prin influența mereu crescândă, a
subordonat rolul educațional al comunității. Astăzi însă, contextul de viață fiind
unul destul de complex, este rezonabil ca schimbările pozitive dintr-o localitate
rurală să se realizeze printr-un parteneriat educațional între școală și comunitate.
În acest sens școala ar interveni prin utilizarea tenhologiilor educaționale, iar
comunitatea, prin mobilizarea diverșilor actori educaționali.
În condițiile învățării pe tot parcursul vieții și a educației permanente, crește
considerabil rolul educației nonformale și informale. Devine inevitabilă (dar nu atât
de ușor de perceput, în lipsa unui context favorabil educației) necesitatea
consumului de educație. De fapt, trăim într-o eră a consumului, care ne
influențează modul de viață. Esența vieții noastre rezidă în consumul excesiv de
bunuri și servicii. Diversitatea consumului de servicii este în continuă creștere și în
localitățile rurale. Muncim pentru consum. Ceea ce consumăm ne influențează
modul de a fi, dar constatăm (mai cu seamă în comunitățile sătești) că se consumă
puțină educație. Din analiza datelor obținute în cadrul monitorizării activităților
educative în cele patru comunități, am stabilit o implicare mai activă a copiilor și
adolescenților, în mare parte elevi. Este destul de mică rata de participare a
persoanelor cu vârsta între 30-45 de ani. Evident, că este vorba de o categorie de
vârstă care se află la etapa activă de realizare profesională sau prestează munci
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necalificate ca sezonieri. Problema care se conturează, constă în faptul că aceste
persoane, fiind la vârsta când influențează în mod decisiv creșterea și educația
copiilor, nu întotdeauna investesc în propria educație. În aceste condiții nu poate
fi garantat un nivel acceptabil al nevoii de consum educațional la copiii lor.
Importanța problemei nu poate fi diminuată și ea ar trebui rezolvată la nivel de
politici educaționale. Mai mult ca atât, aspectul socio-educațional al consumului
educațional la sate este mult mai pronunțat în comparație cu mediul urban,
consumul educațional al unui individ din mediul rural fiind influențat mai puternic
de comportamentul de consum al celorlalți.
O soluție pot fi proiectele și intervențiile educaționale prin care s-ar pune
accent pe valori autentice: sănătate, activitățile social utile, comunicarea eficientă,
consolidarea familiei etc. După cum se știe, orice comportament este orientat în
funcție de valori. Valorile sunt cadrul de referință și gândire. Respectarea valorilor
presupune evaluarea unor opțiuni. Cu cât valorile sunt mai răspândite în rândul
populației, cu atât sunt mai acceptate. Cea mai importantă modalitate de influență
rămâne a fi comunicarea. Pentru a merge mai departe nu este suficientă o luare
de cunoștință, o informare, ci sunt necesare încurajări personale realizate prin
contact direct și comunicare de la om la om. Exemplul poate fi eficient în contextul
unei comunicări eficiente.
Pentru comunitățile implicate în proiect formulăm următoarele sugestii:
experiența acumulată poate fi și trebuie valorificată; relațiile de parteneriat
stabilite între satele implicate în proiect trebuie consolidate și valorificate;
grupurile de inițiativă trebuie să manifeste insistență în realizarea noilor proiecte.
Este important ca GIL-ul, ca factor educațional, să-și consolideze pozițiile și să
devină o forță de influență educativă la nivel de comunitate, la fel precum și
voluntarii pot și trebuie să devină un exemplu de implicare comunitară și de
valorificare a propriului potențial în folosul comunității.
Spiritul de echipă, dintotdeauna prezent în comunitățile rurale, poate fi
revigorat, în condițiile actuale, prin implicarea comunității în proiecte. Se cere
conștientizarea problemei și decizia fiecărui membru al comunității să contribuie
la fortificarea comunității ca mediu pozitiv de formare a personalității.
Referințe bibliografice
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3.2 Comunicarea multi-level ca modalitate de promovare a bunelor
experiențe prin proiectele de susţinere a educaţiei
Ion GUȚU, dr., conf. univ.
Universitatea de Stat din Moldova
Nevoia de comunicare și specificul comunicării multinivelare în cadrul
proiectelor
Importanța comunicării umane poate fi sesizată prin a parafraza o sentință
bine cunoscută a lui Heraclit: Doar comunicarea este veşnică. Considerată ca o
interacțiune socială prin intermediul mesajelor verbale, non verbale sau sincretice
la nivel cotidian, comunicarea vizează modul în care are loc procesul de
transmitere a acestor mesaje sau cum sunt folosite canalele şi mijloacele de
comunicare, modalitatea de codificare şi decodificare a mesajelor prin care o
persoană influențează comportamentul alteia, modul în care are loc producerea şi
schimbul de semnificații sau cum mesajele şi textele interacționează cu oamenii în
scopul producerii de semnificație. Efectul acestei comunicări presupune crearea
unui contact eficient cu interlocutorul sau interlocutorii eventuali.
În cadrul unui proiect, comunicarea reprezintă o componentă de bază la
toate etapele derulării acestuia: de la informare, la etapa de inițiere sau punere în
aplicare a proiectului, până la evaluarea și analiza de impact, mai ales în cazul
proiectelor ce presupun implicarea comunității sau a unei mase critice a acesteia.
Calitatea unei astfel de comunicări se diferențiază cardinal de cea obișnuită prin
complexitatea și diversitatea actualizării la diferite niveluri și este cunoscută sub
termenul de comunicare multi-level (B. Nadolu, 2014) sau multinivelară, adică un
proces (continuu) ce vehiculează conținuturi de diferite complexități (verbale sau
non verbale) între două terminale interconectate printr-un canal (Facebook, WEB,
Internet) prin utilizarea unui sistem de comunicare compatibil și o împărtășire de
sensuri, cogniții şi emoții asociate implicit sau explicit cu mesajele vehiculate, o
generare de experiențe sociale comune, bazate pe aceste asocieri, cu efecte
socializatoare pentru cei implicați. Nivelurile comunicării multinivelare se
actualizează conform tipului de proiect și pot funcționa pe interior sau pe exterior,
pe orizontală sau pe verticală, în mod individual sau în grup, real sau virtual, verbal
sau non verbal etc., fapt ce poate asigura sau împovăra buna comunicare a tuturor
actorilor și structurilor angajate în implementarea proiectelor de acest gen sau
amploare.
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Bunele experiențe desfășurate pe durata anilor 2014-2017 în cadrul
proiectelor implementate de Asociația Catalactica, cu genericul E DUrabil, au
dovedit nevoia și impactul comunicării multinivelare: informarea, cunoașterea,
înțelegerea și evaluarea mecanismelor și structurilor comunitare, care favorizează
sau complică schimbarea; dialogarea prin determinarea, capacitarea și implicarea
resurselor umane, relaționale și materiale locale; asumarea în urma mai multor
dezbateri a inițiativelor educaţionale benefice comunității de către grupuri locale;
crearea unor centre educaționale locale ca surse de informare, formare, reformare
educațională multiplă ș.a.
Implicarea comunității în sprijinirea educației şi susținerea reformelor noi a
devenit un imperativ al timpurilor actuale, îndeosebi în cazul Republicii Moldova.
Acest lucru este dictat, pe de o parte, de nevoile oricărei societăți în perpetuă
transformare şi redevenire, pe de altă parte, de faptul că societatea contemporană
nu poate cunoaște metamorfoze reușite şi benefice dacă nu susține şi nu
investește la maximum în educație. La această etapă de dezvoltare pentru cazul
republicii noastre schimbările chiar sunt importante şi vizează:
o necesitatea de a reconcepe economia națională ca una concurențială în
raport cu cea europeană,
o necesitatea de a acoperi deficitul bugetar al societății moldave cauzat de
mai mulți factori destructivi,
o necesitatea de a crea noi locuri de muncă pentru toate păturile sociale,
o necesitatea imperioasă, stringentă și urgentă, de a menține populația, mai
ales tânără, în spațiul autohton prin lansarea unor perspective atrăgătoare de
diferit gen (economice, sociale, culturale etc.).
Toate acestea nu pot să nu se răsfrângă şi asupra stării de lucruri din sistemul
educațional, or educația a fost și rămâne domeniul cel mai sensibil la toate
schimbările favorabile sau defavorabile cunoscute de orice societate, darmite de
cea contemporană. Venite dinspre educație, aceste schimbări țintesc în situația
republicii noastre:
- nevoia optimizării, restructurării și eficientizării instituțiilor educaționale,
- nevoia asigurării calității formării şi evaluării permanente și efective a
actorilor educaționali,
- nevoia motivării profesorului pentru munca depusă şi a elevului pentru a
cunoaște și învăța,
- nevoia readoptării unui nou model curricular (centrarea pe elev, pe
competențe și pe finalități),
58

- nevoia aplicării eficiente a modelului curricular cu dominantă policentrică
în practica educațională,
- nevoia evaluării permanente și ciclice a tuturor curricula școlare în scopul
actualizării tuturor componentelor acestuia din perspectiva cerințelor la zi,
- nevoia evaluării finale obiective și a analizei calitative a feedbackului de la
bacalaureat,
- nevoia comunicării multinivelare la toate aceste etape pentru a asigura
informarea, transparența, corectitudinea, interacțiunea, motivarea, implicarea
etc. în plan educațional.
În cazul în care aceste necesități vor continua să coexiste în paralel fără a se
intersecta pentru a stabili lista de priorități educaționale (și nu doar) la nivel de
republică, municipiu, comunitate, atunci acest proces ar putea să dureze la infinit.
Iată de ce este oportună și indispensabilă lansarea unor proiecte socioeducaționale, informarea și comunicarea cu cei capabili și dornici de a se implica
în acest tip de proiecte, ajutorarea comunității pentru a găsi fonduri necesare
pentru a revigora sau revitaliza societățile noastre rurale, în primul rând prin
sprijinirea educației și prin dialog constructiv la nivel național, regional și local.
Bunele experiențe ale primelor proiecte E DUrabil și importanța comunicării
multinivelare
Aprobarea mai multor legi, dar îndeosebi a Codului Educației în anul 2014, a
supus discuțiilor publice și a impus necesitatea acceptării noii viziuni asupra
educației, mizându-se pe promovarea reformelor eficiente. Comunicarea multiplă
prin discuții, dezbateri și dialog social rentabil la nivel local, regional și național,
trebuia să-și aducă aportul respectiv în susținerea și explicarea nevoii acestor
reforme. Inițierea proiectelor E DUrabil era mai mult decât oportună, deoarece
presupunea promovarea unor reforme durabile în educație. Asociaţia Catalactica,
susținută de Fundația Soros-Moldova și dirijată cu mare iscusință de Nicolae Sali,
doctor conferențiar, a încercat să implice o masă critică activă a populației din
diferite regiuni în sensibilizarea, explicarea, înțelegerea și evaluarea reformelor
educaționale din republică. În primele proiecte de mare anvergură și sprijin
financiar solid, au fost antrenate 10 raioane ale republicii, de la Cahul și până la
Soroca, inclusiv municipiul Chișinău. Nevoia reformelor din sistemul educațional a
fost promovată pe diferite căi și prin variate moduri de comunicare multinivelară:
focus-grupuri; interviuri; sondaje; chestionare; discuții; dezbateri; informări;
formări; mese rotunde; emisiuni radio şi TV locale, regionale, municipale,
naționale; articole în presa locală, regională, națională; conferințe finale etc. (Sali,
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N. (coord.), S.Cace, L.Danilov, I.Guţu, 2014; Preotesi, M., Cace, S., Sali, N. (coord.),
2015; Cace, S., Pârvan, A., Sali, N. (coord.), 2015)
Comunicarea s-a efectuat atât în limba română, cât și în limba rusă, mai
ales în cadrul reuniunilor pentru focus-grupuri și dezbateri cu actorii sociali activi
din Unitatea Teritorial – Administrativă Găgăuză. În cadrul acestor proiecte
accentul a fost pus pe reprezentanța cât mai diversă a actorilor sociali activi
(autoritate publică locală, agenți economici, asistenți sociali, asociații părintești,
poliție, biserică etc.) și pe implicarea acestora în sensibilizarea populației republicii
la reforma educației, la cunoașterea problemelor sistemului educațional și la
explicarea și promovarea nevoii acestor schimbări educaționale. Impactul real a
fost crearea la nivel de republică a unei școli a Ambasadorilor Educației de Calitate
(Sali, N. (coord.), 2015) în cele 10 raioane, incluși în lucrarea cu același nume,
capabili să comunice și să analizeze, la nivel local, regional sau național, problemele
educației, să exprime opinii și să formuleze sugestii asupra reformelor propuse de
către sistemul nostru educațional. Această lucrare a fost succedată de publicarea
a 2 rapoarte de cercetare calitativă și cantitativă, deja citate şi realizate de către
experții din România în baza datelor oferite de către membrii echipei Catalactica
din Republica Moldova, de Ambasadorii educației de calitate și de toți participanții
la proiecte. Mai mult, aceste lucrări și rapoarte științifice reprezintă o sursă de
comunicare și de referință națională și, îndeosebi, internațională asupra stării de
lucruri din sistemul educațional din Republica Moldova la acest moment (mersul
reformei educaționale, opinia populației asupra eficienței reformei, impactul
optimizării școlilor, absenteismul elevilor, calitatea evaluării finale, efectul
bacalaureatului cu camere de luat vederi, reforma curriculară, prioritatea
disciplinelor predate și a celor mai importante pentru viață ș.a.). Impactul
comunicării multinivelare a permis ca aceste rezultate să fie audiate și discutate la
diferit nivel, inclusiv în cadrul Ministerului Educației al republicii, ministra de atunci
și/sau vice-ministrele fiind prezente la mai multe emisiuni radio/TV și la
conferințele finale dedicate discutării rezultatelor acestor proiecte socioeducaționale. Aşa sau altfel, amploarea respondenților implicați în sondaje (1150),
varietatea regională și socială reprezentată, diversitatea problemelor socioeducaționale abordate în chestionare și calitatea cercetărilor efectuate, mai ales
de către Institutul de Sociologie din București, erau pentru minister o „mană” din
cer, avându-se în vedere bugetul limitat al ministerului pentru a-și permite „luxul”
unor astfel de cercetări.
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Nevoia comunicării multinivelare în proiectul E DUrabil! Angajarea
comunității în susținerea educației
Bunele exemple din proiectele precedente de implicare a actorilor sociali
activi ai societății moldave în sprijinirea educației au demonstrat că nu e ușor să
comunici și să convingi membrii unei comunități să se angajeze în mod voluntar şi
cvasi-gratuit în sprijinirea şi reformarea educației dincolo de pereții şi curtea şcolii.
Prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova şi a Asociației Catalactica, s-a încercat şi
s-a reușit acest lucru în baza proiectului lansat pe situl www.catalactica.md la care
au participat 4 comunități-pilot ce s-au lansat ulterior în realizarea obiectivelor
proiectului: s.Fârlădeni (r. Căușeni), s.Sireți (r. Strășeni), s.Badragii Vechi (r. Edineț)
și s. Lupa Recea (r. Strășeni). Referința este făcută la adresa proiectului E Durabil!
Angajarea comunității în susținerea educației, inclusiv varianta de extindere, ce au
cuprins perioada anilor 2016-17. Obiectivele fixate în cele 4 mini-proiecte câștigate
au mizat pe consolidarea/creșterea eficienței comunității locale în ceea ce privește
identificarea vulnerabilităților locale, în planificarea de intervenții la nivel
educațional și în derularea unor activități specifice de acest gen; pe dezvoltarea
unei rețele de suport necesare asimilării inițiativelor de reformă „la firul ierbii”, în
baza a câtorva comunități-pilot; pe evaluarea impactului intervențiilor socioeducaționale în comunitățile din Republica Moldova; pe promovarea experiențelor
de reformă în educație prin angajarea comunităților. Comunicarea multinivelară,
fiind practicată eficient în activitățile proiectelor anterioare ale Asociației
Catalactica, și-a adus și aici contribuția reușind să:
- asigure continuitatea la toate nivelurile posibile (pe interior-exterior, pe
orizontală-verticală etc.),
- conducă spre cunoașterea și înțelegerea mecanismelor comunitare care
favorizează sau îngreunează schimbarea,
- permită determinarea resurselor (umane, relaționale și materiale)
disponibile la nivel local,
- asigure asumarea unor inițiative educaționale benefice comunității de
către membrii acesteia (având în arsenal exemplul anterior al Ambasadorilor
educației de calitate ca promotori ai bunelor practici de proiect),
- permită schimbul permanent de opinii şi experiențe,
- asigure auto/evaluări permanente, transparente și obiective în baza
chestionarelor, dezbaterilor, discuțiilor etc.,
- permită atât un impact imediat, cât și (E DU)rabil.
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În felul acesta, comunicarea multiplă s-a asociat scopului şi obiectivelor
proiectelor.
Asociația Catalactica a avut deschideri spre varii posibilități şi modalități de
comunicare, a permis o bună funcționare a întregii echipe pe interior şi exterior,
asigurând o promovare a bunelor practici de implicare a comunității în susținerea
educației (Sali L., Dandara O., Guţu I., Danilov L., 2017). Printre obiectivele majore
ale mini-proiectelor au fost și cele care vizau exploatarea comunicării la toate
nivelurile și prin toate formele în scopul de a atrage grupuri de persoane cu studii
superioare care locuiesc în comunitățile date, dar care nu activează în calitate de
cadru didactic în școala din localitate, fără autoritate formală, însă care comportă
un potențial de lider neformal. Având în vedere că la sat cei mai sensibili la
comunicare și mai receptivi la problemele satului sunt, de obicei, profesorii, iar
aceștia din urmă nefiind implicați în mini-proiecte, comunicarea nu a fost ușoară
la toate etapele, mai ales la cea initială, care a presupus eforturi enorme din partea
GIL. Iată de ce comunicarea multiplă a implicat variate niveluri și forme de
activitate, printre care vom cita vehicularea de conținuturi de diferite complexități
- verbale, non verbale, sincretice: fotografii, expoziții de artizanat, anunțuri,
invitații, concursuri, șezători, concerte, filme, reportaje, articole, expoziții
photovoice ș.a.
Coagularea echipelor locale și elaborarea mini-proiectelor s-au produs prin
discuții în cadrul training-urilor de formare profesională și seminarelor tematice,
prin chestionare în cadrul focus-grupurilor și reuniunilor de re/prioritizare a
necesităților sociale și educaționale, prin dialoguri și evaluări în cadrul vizitelor de
monitorizare cu experții din România și membrii echipei Catalactica, prin coevaluări și schimb de experiențe în cadrul întrunirilor de rețea a celor 4 comunități,
prin dezbateri la emisiuni radio și TV naționale și regionale, prin comentarii în
reportaje și articole din presă, prin evaluări și lansări de perspective în cadrul mesei
rotunde finale etc.. Toate aceste activități au permis inițierea și menținerea
comunicării GIL atât pe interior, la nivel de comunitate, cât și pe exterior, la nivel
de rețea intercomunitară și cu membrii echipei Catalactica. Comunicarea
multinivelară și schimbul permanent de idei atât pe interior, pe paginile Facebook
ale GIL-urilor din cele 4 comunități, cât și pe situl www.catalactica.md,
identificarea corectă a priorităților comunității și formarea echipelor locale au
permis atingerea obiectivelor proiectului și au condus la crearea a 4 Centre ca surse
generatoare nu doar de educație estetică, ecologică, culturală, sportivă, ci și de
comunicare multiplă intra- şi intercomunitară.
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Concluzii şi sugestii
Comunicarea multinivelară a reprezentat într-adevăr o componentă majoră
în cadrul proiectelor E DUrabil, inclusiv în cele legate de angajarea comunității în
susținerea educației. Reuniunile de reţea “la firul ierbii”, organizate în cadrul
tuturor celor 4 comunităţi, au permis practici de comunicare mai rar întâlnite,
precum cunoașterea istoriei acestor comunități, familiarizarea cu problemele lor,
dialogarea cu autoritățile publice ale celor 4 comunități, învățarea unor tradiții
locale sau regionale din aceste comunități, schimbul de experiențe în elaborarea și
implementarea mini-proiectelor în comunități etc.
Sugestiile finale ţin de realizarea de facto al impactului socioeducațional
intracomunitar al acestor practici de proiecte prin trecerea de la o comunicare
educaţională unicentrică (doar dinspre şcoală sau grădiniţă) spre una policentrică,
venită şi dinspre cele 4 centre noi create (educativ-sportiv, socio-educațional, de
educaţie ecologică, de educaţie estetică). În al doilea rând, e nevoie de a actualiza
trecerea de la un sistem educativ univectorial (comunicarea educațională vine
doar dinspre școală spre comunitate) la un sistem educativ polivectorial
(comunicarea educațională devine multiplă: comunitate-şcoală, comunitatecomunitate, şcoală-comunitate). La nivel extracomunitar, sugestiile vizează nevoia
comunicării socio-educaţionale prin parteneriatele realizate cu celelalte
comunităţi participante în proiect, prin diseminarea rezultatelor proiectului şi a
practicilor pozitive, a exemplelor de succes în afara comunității.
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