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Lansarea proiectului „CAPACITAREA ACTORILOR EDUCAȚIONALI ÎN VEDEREA CREȘTERII POTENȚIALULUI PARTENERIATELOR
PENTRU SUSȚINEREA EDUCAȚIEI "
Chișinău, 02 martie 2019
Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA implementează în perioada februarie - noiembrie
2019 proiectul „Capacitarea actorilor educaționali în vederea creșterii potențialului parteneriatelor pentru susținerea educației”, care
este parte a Proiectului de Sprijinire a Educației în Moldova, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă și Fundația SorosMoldova în cadrul Departamentului Buna Guvernare.
Ideea de proiect vizează un domeniu major al reformelor educaționale ce ține de dezvoltarea parteneriatelor educaționale de
reciprocitate și vine în continuarea proiectelor implementate de Asociația Catalactica-Moldova în 2016-2017, prin care grupuri de inițiativă locală
au fost susținute în desfășurarea unor demersuri cu caracter socio-educațional orientate spre soluționarea problemelor locale (prin miniproiecte) și a proiectelor gestionate de Asociațiile de părinți și pedagogi în baza granturilor oferite nemijlocit de Fundatia Soros-Moldova în
perioada 2017-2018. ONG-urile locale și asociațiile părinților și pedagogilor, prin intermediul proiectelor implementate, au experimentat
atragerea părinților şi altor membri ai comunităților în viața școlii, au contribuit la diversificarea şi aprofundarea activităților extracurriculare, au
desfășurat activități în favoarea unei educații constructive, participative, flexibile şi deschise, dar au avut mai puține posibilități să vină cu
demersuri bine formulate de sensibilizare a membrilor comunității sau să interacționeze mai eficient cu autoritățile locale.
Problema importantă care urmează a fi soluționată constă în acoperirea necesității stringente în cunoașterea de către actorii
educaționali a formelor și metodelor moderne de depășire a dificultăților de ordin socio-educațional ale comunităților, precum și acumularea
experienței, a bunelor practici de valorificare a potențialului parteneriatelor în scopul creșterii calității educației.
Scopul proiectului: Completarea și potențarea angajamentului actorilor educaționali în scopul soluționării unor probleme reale pentru
creșterea calității educației prin valorificarea potențialului parteneriatelor educaționale.
Obiectivele proiectului:
 Capacitarea unor echipe de membri activi ai organizațiilor neguvernamentale și a asociațiilor de părinți în domeniul elaborării și
implementării proiectelor locale, care vizează creșterea calității educației, prin valorificarea potențialului parteneriatelor educaționale.
 Crearea unui model de parteneriate eficiente între actorii educationali în vederea solutionarii problemelor socio-educationale la nivel
comunitar, prin însușirea unor instrumente de interactiune și impulsionare a relațiilor de colaborare în scopul creșterii încrederii membrilor în
forțele proprii.
 Promovarea în spațiul public a bunelor practici și a experiențelor de implicare individuală și colectivă în chestiuni ce privesc reformarea
sistemului educational prin derularea de acțiuni coerente de informare și popularizare a inițiativelor și evenimentelor proiectului.
 Fortificarea și valorificarea relațiilor de colaborare între partenerii implicați în proiect și realizarea acțiunilor de persuadare orientate spre
mobilizarea membrilor comunităților în susținerea educației.
Realizarea acestor obiective de proiect presupune capacitarea membrilor următoarelor organizații non-guvernamentale: „Centrul de
Educație, Comunicare, Dezvoltare și Creativitate Sireți”, r. Strășeni; Asociația Obștească „PRO FEMINA”, s. Fărlădeni, raionul Căușeni;
„VIITOR PLUS LUPA-RECEA”, s. Lupa Recea, raionul Strășeni; AO Centrul de Asistență și Intervenții Comunitare din Văsieni, Telenești;
Asociația Părinților și Pedagogilor din Făleștii Noi, r. Fălești; AO a Pedagogilor și Părinților „Speranța” din Taraclia, r. Căușeni.
Rezultatele calitative și durabile scontate:
- mobilizarea membrilor activi ai comunităților în scopul soluționării unor probleme reale cu caracter socio-educațional;
- transparentizarea problemelor locale și a deciziilor ce le vizează, transpunerea priorităților de acțiune locale în inițiative de politici publice
sectoriale;
- generarea de idei și elaborarea de recomandări acționabile privind crearea unor contexte favorabile mobilizării comunității în creșterea
calității educației;
- sensibilizarea factorilor de decizie și a actorilor educaționali privind importanța asigurării oprotunităților pentru dezvoltarea personală și
formărea profesională continuă a membrilor comunităților;
- receptivitatea sporită a mass-media față de calitatea educației;
- informarea și sensibilizarea/conștientizarea opiniei publice din perspectiva angajării individuale și comunitare în educație;
- reproducerea bunelor practici în alte inițiative cu obiective similare, la nivelul Republicii Moldova;
- obținerea efectelor concrete în comunitățile implicate în implementarea proiectului: reprezentanţii participanți la proiect vor aplica practici
pozitive de îngrijire, creștere și educație a copiilor; crearea unui mediu comunitar mai prielnic atingerii potențialului indivizilor; realizarea unui
impuls ce va contribui la îmbunătățirea managementului şcolii; dezvoltarea la membrii comunității a abilităților de elaborare și gestionare a
proiectelor comunitare în domeniul educațional; dezvoltarea unor parteneriate atât la nivel local cât și național orientate spre susținerea
educației.
Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA, filială cu personalitate juridică proprie a organizației
similare din România, a fost fondată în martie 2002 şi îşi desfăşoară activitatea cooperând cu organizaţiile de stat şi publice, cu asociaţiile
obşteşti din ţară şi de peste hotare. Scopul Asociaţiei este să contribuie la dezvoltarea şi promovarea socioeconomică a tuturor categoriilor de
persoane vulnerabile din societate, fără deosebire de vârstă, sex, naţionalitate, rasă, opţiune politică sau religioasă.
Informații suplimentare puteți obține de la Directorul Proiectului, Larisa Sali, prin poșta electronică larisa.sali2018@gmail.com.

