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INTRODUCERE
Prezenta publicație a fost elaborată în cadrul proiectului Capacitarea actorilor educaționali
în vederea creșterii potențialului parteneriatelor pentru susținerea educației implementat de
Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA (filiala din Moldova)
prin susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o
Societate Deschisă și al Fundației Soros-Moldova.
Ideea principală a proiectului a constat în crearea unui cadru de instituire și consolidare
a unor parteneriate între organizații non-guvernamentale și diverși actori educaționali pentru
facilitarea comunicării și colaborării dintre școală, părinți și alți membri ai comunității în
vederea soluționării problemelor ce vizează modernizarea educației, creșterea gradului de
implicare a comunității în implementarea reformelor stipulate în documentele de politici
educaționale și armonizarea ofertei educaționale cu cerințele actuale.
Conceptul de proiect a abordat un domeniu major al reformelor educaționale ce ține de
dezvoltarea parteneriatelor educaționale de reciprocitate și a oferit continuitate proiectelor
implementate de AO Catalactica în anii 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 mini-proiectele: Dezvoltarea oportunităților de integrare
socio-educațională a copiilor din satul Lupa Recea, raionul Strășeni; Promovarea educației estetice
și valorificarea tezaurului cultural autohton în Fîrlădeni, raionul Căușeni; Valorificarea potențialului
membrilor comunității prin organizarea acțiunilor de educație ecologică și ghidare în carieră în
satul Sireți, raionul Strășeni; Promovarea unui mod sănătos de viață prin Centrul educativ-sportiv
din satul Badragii Vechi, raionul Edineț. Prin aceste acțiuni s-a reușit: constituirea unor grupuri
informale dintre membrii comunităților capabili de a genera inițiative individuale și colective
care urmăresc sporirea socioperformanței sistemului educațional la nivel local; angajarea
persoanelor și a comunităților locale în luarea deciziilor și implementarea unor acțiuni ce
urmăresc creșterea calității educației; elaborarea de recomandări acționabile, rezultate din
experiențele derulate în proiecte, pentru crearea unor contexte favorabile angajării comunității
în creșterea calității educației. Chiar dacă analiza percepției participanților la proiectele
anterioare a relevat faptul că mobilizarea comunităților este anevoioasă, în fiecare localitate a
început deja un proces de catalizare a acțiunii colective în rezolvarea problemelor comune,
profilul participanților fiind unul destul de divers, atât din punct de vedere al vârstei, cât și din
punct de vedere al statutului socio-ocupațional
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În actualul proiect au fost implicate asociaţiile din Lupa Recea, Sireţi, Fîrlădeni nominalizate
mai sus, dar şi 3 asociaţii care au beneficiat în perioada 2017-2018 de granturi din partea
Fundaţiei Soros Moldova pentru implementarea unor proiecte având drept scop diversificarea şi
aprofundarea activităţilor extracurriculare realizate în cadrul parteneriatelor şcoală-comunitate,
atragerea părinţilor şi altor membri ai comunităţilor în viaţa şcolii, sensibilizarea publicului
larg în favoarea unei educaţii constructive, participative, flexibile şi deschise. Aceste asociaţii
sunt: Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă şi Intervenţii Comunitare din Văsieni, Teleneşti;
Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din Făleştii Noi, r. Făleşti; Asociaţia Obştească a Pedagogilor
şi Părinţilor „Speranţa” din Taraclia, r. Căuşeni. Proiectele implementate de ele anterior s-au axat
pe valorificarea oportunităţilor educaţionale oferite de clasele multimedia şi de diverse mijloace
ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de care dispun elevii, părinţii, şcoala şi comunitatea.
Stabilirea de relaţii de cooperare în scopuri educative și crearea parteneriatelor de
reciprocitate bazate pe dinamica interorganizaţională elocventă a fost genericul comun pentru
cele șase asociații. Activitățile planificate au fost orientate spre remedierea situației sociale
evidente: implicarea redusă a membrilor comunității în satisfacerea unor necesități primare în
materie de educație; impulsionarea reformei privind implementarea conceptului de educație
continuă și învățare pe parcursul vieții în corespundere cu cerințele pieței forței de muncă;
extinderea educației dincolo de pereții claselor; modernizarea curriculumului pentru a satisface
cerințele și provocările erei informaționale și inovaționale, a diminua efectele generate de
schimbarea climei, urbanizarea, migrarea și schimbările demografice etc.
Au fost create condiții pentru facilitarea procesului de consolidare a instituțiilor și a
organizațiilor societății civile prin diverse mijloace, inclusiv prin sprijinirea unor acțiuni de
promovare, prin crearea de rețele informale și formale, prin vizite și ateliere reciproce, dar și
susținerea tinerilor și mobilitatea animatorilor socio-educativi ca un mijloc menit să promoveze
dialogul intercultural și acumularea de cunoștințe, aptitudini și competențe în afara sistemelor
educaționale formale.
Un obiectiv major a fost orientat spre capacitarea unor membri activi ai comunităților și
sprijinirea acțiunilor de dobândire a abilităților necesare pentru a se implica în rezolvarea
problemelor din comunitate prin identificarea și prioritizarea lor, găsirea unor soluții, mobilizarea
resurselor și utilizarea oportunităților din mediul extern care să ducă la îmbunătățirea calității vieții.
Obiectivele actualului proiect vin din convingerea confirmată în proiectele anterioare că exersarea abilităților de elaborare a proiectelor socio-educaționale și managementul proiectelor reprezintă o soluție foarte eficienta pentru atingerea unor obiective de anvergura și poate avea impact
benefic cel puțin asupra unui număr restrâns de membri ai comunității în condițiile tendințelor actuale: creșterea accelerata a volumului de informație si a cunoștințelor; creșterea cererii pentru
bunuri si servicii tot mai complexe si mai puternic personalizate; creșterea competiției pe piață.
Contextul în care se realizează proiectul este caracterizat de declanșarea unor mecanisme comunitare de redescoperire a identității în localitățile nominalizate, care au creat premisele
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unui sprijin mai consistent din partea comunității pentru viitoare demersuri de creștere a socio-performanței școlii.
Problema importantă propusă spre soluționare a constat 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 și bunelor practici de valorificare a potențialului parteneriatelor în scopul creșterii
calității educației.
Obiectivele principale au fost:
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 educaționali în vederea
soluționării problemelor socio-educaționale la nivel comunitar, prin însușirea unor
instrumente de interacțiune 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 educațional
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.
Un succes al proiectului îl constituie capacitarea unui grup extins de membri ai echipelor
de proiect în cadrul a 7 seminare-training și a vizitei de studiu de 3 zile în România în scopul
familiarizării echipelor de proiect cu experiențe avansate dar și inițierea unor colaborări și parteneriate corelate cu obiectivele proiectului. În total în activitățile de formare au participat peste
90 de persoane.De asemenea, în cadrul procesului de identificare și prioritizare a problemelor de
diversă natură, practic în fiecare localitate au fost aduse contribuții la identificarea profilului
comunităților în aspect socio-educațional și nu numai. Aceste informații sunt menite să ajute
diverse persoane, grupuri, organizații, instituții să recunoască punctele tari și cele slabe ale comunității pe dimensiunile majore: economică, socială, sănătate, mediu. În baza lor pot fi proiectate acțiuni de dezvoltare și luarea în considerare a unor sectoare care în mod tradițional nu erau
incluse: informarea și formarea abilităților practice privind modurile de acționare și evitare a situațiilor de risc; valorificarea resurselor TIC în sprijinul educației; crearea condițiilor și contextului favorabil de dezvoltare a creativității la elevi și tineri; crearea premiselor pentru implicarea
reprezentanților comunității în procesul decizional; consolidarea relațiilor între generații și organizarea timpului petrecut împreună etc.
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1
ARGUMENT PRO
— PROIECTE SOCIO-EDUCAȚIONALE
Larisa SALI,
coordonator de proiect,
dr. conferențiar
universitar

Trebuie să existe o regândire fundamentală a politicilor cu privire la rolul școlii în comunitate,
la relația dintre părinți și profesori pentru atingerea scopului educației. Comunitățile și liderii
lor formali și informali trebuie să se preocupe în totalitate de integrarea diferitelor organizații
care funcționează în beneficiul educației copiilor, dar și a adulților. Animarea socio-educațională a membrilor comunităților trebuie să fie orientată spre valorificarea diferitor contexte în
toate acele locuri în care este posibilă promovarea întâlnirii dintre oameni sau între grupuri,
îmbunătățirea capacității de implicare și participare activă în viața publică, precum și încurajarea proceselor de dezvoltare personală, conștientizarea de sine, integrarea socială și culturală. Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare echipe sau personalități cu rol de facilitatori
care au o abordare educațională inovatoare a problemelor locale, cunosc și aplică diverse
practici și tehnici educaționale, de integrare socială, adaptare socială și îmbunătățire a alfabetizării, au grijă de relațiile dintre actorii implicați.
Educația comunitară se referă la educația și învățarea adulților în general, în afara
sectorului educației formale, care are ca scop îmbunătățirea învățării, abilitarea oamenilor și
contribuirea la dezvoltarea societății. Ea promovează învățarea personalizată și flexibilitatea
în cadrul grupului de învățare. Participanții sunt implicați ca parteneri egali în identificarea
nevoilor, proiectarea și implementarea programelor și adaptarea acestora în mod continuu.
Obiectivele sectorului educației comunitare includ nu doar dezvoltarea individuală, ci
și avansarea comunităților, în special a comunităților marginalizate. O caracteristică cheie a
programelor de educație comunitară este aceea că oferă sprijinul necesar pentru accesul și
învățarea cu succes, în special călăuzire, îndrumare, feedback continuu.
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ADPSE Catalactica și-a asumat rolul de a activa (anima) grupuri comunitare care sunt
interesate de educația comunitară și de a facilita, a oferi asistență și susținere grupurilor comunitare noi sau existente.
Asistența a asigurat accesibilitatea pentru ca grupurile de educație comunitară să își
dezvolte propriile programe și activități educaționale. Acest suport a putut fi de ordin tehnic,
administrativ sau educațional. A fost promovată facilitarea prin crearea de rețele cu alte
grupuri și organizații interesate de educația comunitară și împărtășirea bunelor practici din alte
sectoare.
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2
CAPACITAREA ACTORILOR COMUNITARI
ÎN VEDEREA SUSȚINERII EDUCAȚIEI
Otilia DANDARA,
expert în educație,
dr. habilitat,
profesor universitar

De ce este importantă implicarea
comunității în educație?
Comunitatea a fost și rămâne a fi un mediu și factor important de educație. Dacă familia,
colectivul de muncă, clasa de elevi, sunt medii nemijlocite de viață, cu care fiecare dintre noi
interacționează în cadrul unui anumit gen de activitate, societatea per ansamblu, este un
macromediu educațional, care reflectă o situație generală a unui context socioeconomic și
cultural, comunitatea asigură un context de viață la locul de trai, creează atmosfera comunicării
și inter-relaționării, asigură condițiile necesare de existență într-un anumit habitus.
Nu orice loc de trai, localitate, este implicit și o comunitate bine organizată. Calitatea
comunității depinde de gradul de coeziune a membrilor săi, capacitatea lor de a identifica scopuri
și activități comune, care să asigure beneficii pentru toți membrii.

NOTA
BENE

Cu cât o comunitate este mai omogenă din punctul de
vedere al valorilor, scopurilor, genurilor de activitate,
statutului social, cu atât este mai puternică influența opiniei
comunității/opiniei publice asupra membrilor comunității,
cu atât este mai mare forța modelatorie a opiniei publice
care poate influența comportamentul individului.
Este salutabilă influența pozitivă a comunității asupra
persoanei.
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Cu ce probleme
se confruntă astăzi comunitatea
ca mediu și factor educațional ?
Comunitatea, ca și întreaga societate, trece printr-o perioadă de tranziție și este în căutarea unui
mod de afirmare. S-au schimbat condițiile de existență și manifestare. Ea nu acceptă tradiționala
structură și modalitate de relaționare. S-au schimbat percepțiile sociale și actorii implicați. Dacă
30 de ani în urmă, se punea accent pe experiența de viață, manifestată de către persoanele în
vârstă, care erau creatoare și promotoare de opinie, astăzi, în rezultatul globalizării, urbanizării,
mobilității sociale, accesului direct la alte culturi, extinderii canalelor de informare, avem o
societate în care orice persoană, de orice vârstă poate fi exemplu de urmat și poate crea și
influența opinia comunității.
Comunitatea nu și-a epuizat rolul său educațional. Acest actor educațional nu poate, nu
are cu ce să fie înlocuit. El este la fel de necesar (poate și mai necesar, în situația diversității de
orice gen), dar trece printr-o perioadă de adaptare la noile realități.

NOTA
BENE

Dificultățile comunității sunt generate de fenomenul
diversității:
• statutul social și condițiile materiale de
viață diferă mult de la un individ la altul;
• membrii comunității au diverse valori;
• nu există (sau este vag articulat) un set de
valori comunitare;
• membrii comunității au viziuni prea diferite
despre viața și comunicarea în comunitate;
• este foarte divers nivelul educației și
atitudinea membrilor comunității față de
educație.
Comunitatea este în căutarea mecanismelor de
intervenție educațională.

În condițiile urbanizării și a mobilității sociale (când există posibilitatea obținerii unui
statut profesional, a unui loc de muncă în afara comunității), pentru multe persoane: locul de trai
nu se identifică cu comunitatea (este locul unde își are casă); locul de trai nu se identifică cu
activitatea profesională; familia/căminul familial nu mai este privit/perceput ca parte a
comunității. Într-o comunitate este foarte important spiritul de apartenență. Fiecare persoană
trebuie să simtă necesitatea, să aibă nevoia de a se identifica cu comunitatea din localitatea sa.
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Diversitatea posibilităților de comunicare în afara comunității, satisfăcute prin diverse
canale de comunicare (directă sau mijlocită de tehnologiile moderne), îi satisfac omului modern
necesitatea de primă importanță – necesitatea de a comunica, astfel încât, unii locuitori ai
localităților neglijează comunitatea și problemele ei. Această detașare este, însă, iluzorie,
deoarece problemele comunitare afectează direct sau indirect viața personală a fiecărui individ.
De exemplu:
O infrastructură (drumuri, rețele, servicii) defectuoasă sau lipsa ei va afecta fiecare
locuitor;
Comportamentul asocial, sau antisocial, lipsa bunelor exemple de urmat, vor deveni,
la un moment dat, un context nesigur pentru viața individului și a familiei lui;
Indiferența și lipsa de comunicare vor genera un deficit de relaționare, care se va
manifesta negativ într-un moment de dificultate al persoanei sau al familiei
acesteia.

NOTA
BENE

Implicarea în viața comunitară ne oferă un context de
exersare a abilității de a trăi împreună cu alții. Această
abilitate trebuie exersată pe parcursul întregii vieți și este
foarte important ca să-i învățăm și pe copii să deprindă
conviețuirea în mediul comunitar.
Neapartenența familiei la comunitate, eschivarea de la
problemele comunitare, privează copii noștri de
posibilitatea de a învăță să trăiască în comunitate!

Comunitățile satelor din țara noastră au epuizat, din motive obiective, tradițiile de educație
în și pentru comunitate, dar nu au reușit încă să identifice și să aplice modalități noi de educație
pentru comunitate la nivelul familiei (deseori dezintegrate) și la nivelul comunității vecinilor/
mahalalei. Nici școala, în noile condiții, nu prea reușește o educație pentru comunitate, deoarece
până nu demult însăși comunitatea își educa descendenții și asigura continuitatea mecanismelor
de influență. Ultima generație de curriculum școlar își propune, în cadrul disciplinelor Educație
pentru societate și Dezvoltare personală, formarea la elevi a unor competențe de valorificare a
potențialului comunității. Această abordare este sugerată de bunele practici din țările europene,
dar, trebuie să recunoaștem, avem nevoie să o însușim cu toții: profesorii, care trebuie să știe
cum să formuleze sarcinile și cum sa-i învețe pe elevi să relaționeze cu membrii comunității;
membrii comunității, care sunt deseori destul de reticenți la încercările elevilor de a relaționa;
părinții, care manifestă deseori o atitudine rezervată și tânjesc după „școala care te învăța de
toate” și nu pierdea timpul cu jocuri „de-a interacțiunea”.
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NOTA
BENE

Cea mai mare problemă a unei comunități este lipsa de
comunicare între membri și indiferența lor.
Multiple probleme se pot rezolva prin implicare și
comunicare.

Cum pot locuitorii să-și consolideze
comunitatea?
Capacitatea unei comunități de a se implica în rezolvarea propriilor probleme și în îmbunătățirea
condițiilor de viață depinde de prezența membrilor ce demonstrează un comportament pozitiv,
pro-social, pro-comunitate.
Ca și orice grup social, comunitatea are o anumită structură:
Lideri formali – primarul, directorul școlii, directorul întreprinderii/asociației agricole
etc. Aceste persoane, de regulă, dețin mecanisme legale și /sau mecanisme
financiare cu care pot influența membrii comunității.
Lider/lideri neformali – persoane fără statut special, dar apreciate de toți, sau de
majoritatea membrilor comunității. Aceste persoane, de regulă, au o imagine
pozitivă, sunt un exemplu pentru comunitate, comportamentul și mesajele lor sunt
credibile pentru locuitorii satului (A spus „cutare”, deci e adevărat, e corect, va fi
așa...). În cazul identificării unei probleme, aceste persoane pot duce după ei
oamenii, îi pot mobiliza pentru soluționarea problemei.
Membri acceptați – cei care au o apreciere pozitivă în comunitate, sunt acceptați
pentru comunicare și pentru activitate în comun. În cazul identificării unei probleme,
implicarea acestor persoane va fi acceptată și mobilizatoare pentru alții (el/ea
participă, deci trebuie/este bine să participăm și noi ca să fim în rând cu lumea ...).
Persoanele marginalizate – cei față de care comunitatea este indiferentă sau are o
atitudine mai rezervată, din cauza unui comportament necredibil (nu sunt un bun
exemplu în gestionarea gospodăriei, sunt persoane închise/necomunicabile, care
de obicei nu sar în ajutor, au comportamente negative: consumă alcool, sunt
certăreți, agresivi, atentează la bunurile altora etc.). Astfel de persoane, de obicei,
nu se implică în viața comunității (în sens negativ, excepție ar face cei certăreți și
agresivi). Pe ei nu mizează comunitatea. Prezența lor în niște activități la început de
proiect, ar putea genera incredibilitate și nedorință de participare.
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persoanele izolate/excluse social – cei față de care comunitatea are o atitudine
pronunțat negativă, cu care nu dorește să relaționeze, deoarece contactul și
comunicarea cu astfel de persoane sunt dezaprobate de către membrii comunității
și le poate afecta imaginea. Aceste persoane au un comportament care este în
contradicție cu valorile fundamentale ale unei comunități: nu muncesc, nu au grijă
de gospodărie și de copii, consumă alcool în exces, comit furturi etc. De regulă,
aceste persoane nu se implică în rezolvarea problemelor unei comunități. Ei înșiși
sunt o problemă pentru comunitate. Cazul fericit este dacă se lasă influențați de
către membrii unei comunități și acceptă comunicarea pentru a schimba unele
aspecte ale vieții lor.

Cu cât un membru al comunității are un comportament mai adecvat valorilor și modului de
viață promovat în comunitate, cu atât este mai deschis comunicării și mai influențabil de către
comunitate. Cu cât comportamentul persoanei sau al familiei este mai asocial, mai puțin adecvat
valorilor comunității, cu atât această persoană/familie este mai închisă, mai reticentă la influența
socială, refuză să fie implicată în activități care urmăresc scopul de a le schimba modul de viață.

NOTA
BENE

O comunitate este puternică prin resursele sale umane.
Oamenii sunt cei care pot să-și construiască o comunitate
prosperă!
În încercarea de a organiza anumite activități la nivel de
comunitate este necesar să cunoști oamenii din
localitatea ta, pentru ca să știi cum să acționezi.

Orice activitate din comunitate are la bază un grup de inițiativă. Grupurile de inițiativă
constituie nucleul în cadrul oricărei acțiuni. Grupul de inițiativă se formează în baza anumitor
criterii:
Compatibilitatea intereselor și viziunilor. Pentru a putea comunica și relaționa în
baza unei anumite strategii, membrii grupului de inițiativă trebuie să aibă aceleași
viziuni asupra vieții în comunitate și asupra problemei de rezolvat, sau cel puțin
viziuni necontradictorii. Deoarece activitatea în comun, intensifică comunicarea,
interrelaționarea, interesele comune contribuie la consolidarea grupului.
Același nivel educațional sau atitudine pozitivă față de studii. Sunt mai compatibile
persoanele care au același nivel de calificare sau care au același interes pentru a
învăța, doresc să cunoască, nu detestă studiile și învățarea, acceptă faptul că prin
studii și influență educațională pot fi depășite multiple probleme personale și
sociale.

CAPACITAREA ACTORILOR EDUCAȚIONALI ÎN VEDEREA SUSȚINERII EDUCAȚIEI
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Compatibilitate afectivă. Persoanele au aceleași trăiri sau trăiri asemănătoare. Ele
sunt implicate emoțional în raport cu problema pe care doresc să o rezolve, își
iubesc satul și oamenii din localitate, sunt preocupate de bunul mers al vieții din
comunitate, doresc să ofere un exemplu de implicare.
Disponibilitatea socioeconomică de implicare în activitate. Pentru implicarea
plenară în activitate persoana trebuie să aibă o disponibilitate socială, adică să fie
fără anumite obligațiuni urgente față de membrii familiei care i-ar cere efort și timp.
La fel, persoanele implicate trebuie să aibă o anumită disponibilitate economică,
adică o asigurare economico-financiară care să-i permită oferirea efortului și
timpului pentru activitățile în folosul comunității. Atragerea în activități a unor
persoane considerate experți, dar care nu sunt disponibile social și economic, ar
putea crea anumite dificultăți la realizarea activităților proiectate.

NOTA
BENE

Calitatea activității grupului de inițiativă, depinde de
gradul de coeziune, iar gradul de coeziune /unire, depinde
de calitatea structurii grupului.
Este important să începi activitatea în comunitate prin
crearea unui grup de inițiativă funcțional.

Cum se rezolvă
o problemă a comunității?
Dificultățile unei comunități sunt generate de anumite probleme. Problema este percepută ca o
chestiune importantă care constituie o sarcină, o preocupare (majoră) care cere o soluționare
(deseori imediată). Raportat la o problemă, locuitorii unei localități pot fi în diferite faze.
1. Situarea într-o zonă de confort generată de neimplicare.
a) Problema nu este conștientizată de locuitori. La prima vedere, majoritatea persoanelor
nu resimt influența situației negative.
b) Problema este cunoscută, dar majoritatea locuitorilor consideră că ei nu poartă
responsabilitate și altcineva trebuie să o rezolve. De obicei, oamenii se exprimă în
maniera: „Mai avem mult de așteptat până vor / se va rezolva problema?“
2. Situarea într-o zonă de disconfort generată de conștientizarea problemei.
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a) Problema este conștientizată de către o parte, sau majoritatea membrilor comunității,
care consideră că sunt afectați și cer autorităților, instituțiilor abilitate să rezolve
problema.
b) Problema este conștientizată de către o parte, sau de majoritatea membrilor comunității,
care consideră că sunt afectați și încearcă identificarea resurselor (umane, financiare,
de alt gen) pentru rezolvarea ei.
3. Faza de acțiune.
Membrii activi ai comunității au identificat resursele, s-au consolidat în grupuri de inițiativă
și echipe de intervenție pentru a rezolva problema.
4. Faza de confort post-acțiune.
Problema este rezolvată, sau diminuată substanțial și membrii comunității trăiesc plăcerea
lucrului bine făcut.

La primele două etape identificăm câte două stări și strategii de comportament ale
membrilor comunității, iar în ultimele două faze identificăm doar câte o singură poziție, strategie
de acțiune. Raportarea la prezentarea de mai sus elucidează faptul că unele comunități parcurg
doar două etape, sau chiar rămân la prima etapă. Aceste comunități vor ajunge să se confrunte
cu o degradare substanțială și conglomerarea unor probleme dificil de rezolvat.
Comunitățile care au capacitatea de a se implica vor parcurge toate etapele rezolvării
unei probleme și prin aceste acțiuni se vor consolida.

NOTA
BENE

Atitudinea/poziția „Mai avem mult de așteptat până vor/
se va rezolva problema?“ este una foarte păguboasă
pentru comunitate, deoarece, chiar dacă vor interveni
anumiți factori din exterior, problemele nu se vor rezolva
fără implicarea directă a membrilor comunității.
O comunitate consolidată și activă își conștientizează
problemele și printr-o atitudine activă, deja începe
rezolvarea lor.

CAPACITAREA ACTORILOR EDUCAȚIONALI ÎN VEDEREA SUSȚINERII EDUCAȚIEI

15

Cine și cum identifică
problemele comunității?
Într-o comunitate există diverse dificultăți, dar acestea pot fi considerate probleme, dacă
devin preocupări ale membrilor comunității, dacă majoritatea consideră că au intrat în impas
din cauza lor.
Punctul de pornire al unei activități în favoarea comunității este identificarea problemei.
De gradul de stringență a problemei pentru comunitate, de importanța atribuită necesității
rezolvării ei, va depinde reușita activităților.
Cine poate identifica o problemă a comunității?
O persoană din comunitate;
O comuniune (o familie, o mahala, un grup unit în baza intereselor și activității
profesionale);
Un grup de inițiativă.

NOTA
BENE

Dificultatea este considerată problemă, dacă afectează
direct persoana sau oamenii apropiați.

Când considerăm că am identificat reușit problema?
Atunci când aceasta are o acoperire mare, este considerată dificultate/impas și
afectează interesele unui număr mare de membri ai comunității;
Atunci când este corelată cu resursele disponibile.

Nu putem considera problemă a comunității, o problemă
care afectează doar unele persoane și este considerată
problemă doar de ele.
NOTA
BENE
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Nu putem considera probleme ale comunității,
dificultățile care au un grad de generalitate ce depășește
viața comunitară și nu pot fi diminuate sau rezolvate de
către comunitate.

Care sunt dificultățile tipice ale grupurilor de inițiativă în identificarea și formularea
problemei?
Este salutabilă dorința grupurilor de inițiativă de a acționa în folosul comunității, dar
deseori aceste persoane se confruntă cu dificultăți în identificarea unei probleme a comunității.
Cu greu conturează/delimitează o problemă (o singură problemă), din multitudinea
de dificultăți cu care se confruntă localitatea.
Sunt promovate problemele resimțite mai acut de către unii membri ai grupului de
inițiativă.
Persistă tendința de a formula sarcini complexe care nu țin în totalitate de
competența comunității.
Chiar dacă este identificat subiectul, apar dificultăți de formulare a unor obiective
orientate spre rezolvarea problemei.
Este complicat de corelat obiectivele cu activitățile.
Persistă percepția că „e prea puțin“, astfel încât, de obicei, își propun obiective și
activități, care depășesc resursele disponibile (posibilitatea de implicare a
persoanelor, timpul, bugetul etc.)

NOTA
BENE

În rezolvarea problemelor comunitare trebuie să avem
convingerea că problemele mari se rezolvă cu pași mici.

Cum ne implicăm în rezolvarea problemelor din comunitate?
Pentru a rezolva problemele dintr-o comunitate este important să consolidăm / să sporim
capacitatea comunității de a acționa.
Capacitatea comunității poate fi fortificată de către un/niște grupuri de inițiativă. Acest
lucru nu se întâmplă de la sine, deoarece comunitatea umană are nevoie: de strategii pentru a
realiza o acțiune; de un/niște lideri, care să ghideze activitatea persoanelor implicate.
Cu cât este mai funcțional grupul de inițiativă, cu atât sunt mai mari șansele de succes.
Un grup de inițiativă este funcțional dacă:
•

este convingător și oamenii au încredere în membrii grupului;

•

este unit și promovează aceleași valori, sunt orientați spre aceleași activități;

•

deține pârghii de influență asupra altor membri ai comunității;

•

reușește să insufle o atitudine pozitivă față de activitatea pe care a demarat-o.

CAPACITAREA ACTORILOR EDUCAȚIONALI ÎN VEDEREA SUSȚINERII EDUCAȚIEI
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Pentru a reuși, activitatea grupului de inițiativă trebuie să se facă resimțită în comunitate prin:
Comunicarea cu toți/majoritatea membrilor comunității. Chiar și activitățile foarte
importante și bine realizate, nu vor avea efect sau vor avea un impact minim, dacă membrii
comunității nu vor fi informați despre ele. Pentru a fi eficientă, comunicarea trebuie să
acopere o arie cât mai mare a comunității (să fie informați toți sau majoritatea); să fie
diversă, adică să fie folosite diverse canale de comunicare, pentru ca să sporească șansa
de a ajunge și a fi perceput mesajul de către mai mulți membri ai comunității; trebuie să
aibă o anumită frecvență, pentru a asigura durabilitatea.
Atragerea și implicarea a cât mai mulți membri ai comunității. Membrii grupului de
inițiativă își vor propune drept scop sensibilizarea și atragerea în activitate a diverselor
persoane din comunitate. De altfel, acest scop este cel mai dificil de realizat. Dacă
activitățile rămân doar în cadrul acțiunilor grupului de inițiativă, nu are loc coagularea
comunității. Comunitatea nu-și fortifică capacitatea de intervenție și majoritatea
locuitorilor rămân doar spectatori pasivi ai unor evenimente (în cel mai bun caz). Lipsa de
implicare a membrilor comunității nu creează condiții de influență educațională asupra
acestora, fapt care nu contribuie la sporirea calității resurselor umane din comunitate.
Identificarea și utilizarea eficientă a resurselor. O condiție a reușitei constă în identificarea
resurselor. Principala resursă rămâne resursa umană, deoarece are un caracter generator:
o persoană identificată reușit poate atrage alte persoane, poate identifica resurse
financiare și, cel mai important, rămâne a fi o resursă activă la care poți apela ori-de–câteori este nevoie. O resursă importantă în acest sens sunt descendenții comunității plecați
din localitate, fie în orașe, fie peste hotare. În cazul valorificării eficiente a spiritului de
apartenență la comunitate și a sentimentelor trăite față de locurile natale, de baștină,
aceste persoane pot fi implicate în rezolvarea problemelor comunității.
În majoritatea situațiilor grupurile de inițiativă apelează la persoane și grupuri accesibile
și deschise spre comunicare, care au o anumită experiență de implicare în viața comunitară.
De obicei, aceștia sunt profesorii școlari, deoarece, în sensul activităților educaționale, ei
dețin competențe de a proiecta anumite activități educative și, de regulă, au acces și instrumente
de monitorizare a unui grup social cu care pot realiza diverse activități – elevii.
O problemă a capacitării comunității este numărul persoanelor implicate. Din păcate, se
ajunge cu greu, sau chiar nu se ajunge, la grupurile sociale vulnerabile din comunitate. Acestea,
de regulă, sunt mai închise, mai puțin predispuse de a se schimba și de a participa la anumite
schimbări din comunitate.Un grup social-problemă rămân a fi tinerii din localitate care nu au
studii și calificare profesională, care sunt potențiali generatori de probleme personale și sociale.
Acuitatea problemei este cu atât mai mare, cu cât conștientizăm că, în lipsa unei infrastructuri
în localitățile sătești, foștii angajați ai diverselor instituții, persoanele deținătoare de studii și
calificări îmbătrânesc, iar perspectiva de dezvoltare a comunității rămâne în zona de activitate a
acestor tineri. Rezolvarea problemei rezidă în educație, prin atragerea acestor tineri în diverse
activități de educație nonformală, care ar putea să le formeze anumite atitudini și abilități de
integrare socială și socioprofesională.
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3
CREȘTEREA POTENȚIALULUI
PARTENERIATELOR ÎN EDUCAȚIE
Ion GUȚU,
expert în comunicare,
dr., conferențiar
universitar

Parteneriatele permit să fie puse în aplicare acțiuni reale și valoroase pentru comunitate. Iată de
ce parteneriatele trebuie să devină o prioritate și chiar o soluție pentru crearea unor noi posibilități
de dezvoltare a comunității de azi. Întrucât școlii îi revine misiunea nobilă de educare a viitorilor
membri ai comunității, acest fapt o obligă să devină o instituție comunitară centrală și o structură
cu inițiative de parteneriat și cooperare. În consecință, promovarea unor programe de parteneriat
ar aduce beneficii atât școlii, cât și societății, or, se va îmbunătăți nu doar calitatea sistemului
educațional, dar și a vieții comunitare, se va impulsiona și dezvolta societatea per ansamblu în
bază de valori precum responsabilitatea, cooperarea, implicarea, transparența, comunicarea ș.a.
Codul Educației al Republicii Moldova (art. 8, 2014) acordă atenție cuvenită parteneriatului
în sistemul de educație și preconizează la acest capitol următoarele:
1. În sistemul educațional este încurajat dialogul social și parteneriatul instituțiilor de
învățământ cu instituțiile din sfera de cercetare, cu sindicatele, cu mediul de afaceri, cu
societatea civilă și cu mass-media, realizate în condițiile legislației în vigoare.
2. Ministerul Educației proiectează și aplică strategiile naționale de dezvoltare a sistemului
educațional cu consultarea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și
a partenerilor sociali.

Așa cum un proiect educațional țintește să înfăptuiască o „schimbare” prin intermediul
unui set de acțiuni, activități, metode, strategii, acest lucru presupune atât implicarea unor
resurse de diferit gen (umane, materiale, financiare, informaționale, material-logistice), cât și
contextualizarea spațio-temporală distinctă. Astfel, proiectele educaționale prevăd, la prima
etapă, nevoia stabilirii parteneriatelor de diferit tip, iar mai apoi, creșterea potențialului
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parteneriatelor pe măsura identificării și prioritizării problemelor comunitare. Aceste parteneriate
sunt proprii realităților socio-educaționale (post)moderne deschise spre educația non-formală,
familie și comunitate locală, spre toți actorii sociali și implică o activitate care conduce
organizațional relațiile între școală și alți actori sociali (economici, culturali, comunitari, religioși,
artistici etc.) (S. Cristea, 2013). Problemele socio-educaționale localizate în comunitățile actuale
sunt diverse și pot viza nevoile implicării reprezentanților comunității în viața acesteia și în
procesul decizional (cazul comunității din Făleștii Noi), creării oportunităților pentru ca familiile
să petreacă mai mult timp împreună (cazul Taraclia), diversificării surselor de informare privind
modul de viață sănătos și evitarea situațiilor de risc pentru tinerii din localitate (cazul Sireți),
exploatării resurselor TIC în sprijinul educației extrașcolare și a formării continue a tinerilor și
adulților (cazul Lupa Recea), creării condițiilor și contextului favorabil de dezvoltare a creativității
la elevi și tineri (cazul Văsieni), valorificării obiceiurilor și tradițiilor populare din comunitate prin
respectarea și promovarea acestora, prin modernizarea comunicării dintre generații în bază de
folclor (cazul Fârlădeni) ș.a.
Este important să știm dacă problemele comunitare depistate sunt cele dominante și
prioritare ce stau la baza dezvoltării proiectului sau dacă formularea acestora a fost corectă și
clară, astfel încât oricine să le poată înțelege fără explicații și referințe suplimentare sau dacă
resursele identificate au fost adecvate obiectivelor propuse și „drumul critic” prevede o
succesiune logică de activități, atunci soluționarea acestora poate mai ușor implica și favoriza
sprijinul parteneriatelor de diferit gen.

NOTA
BENE

Bunele practici demonstrează că în majoritatea cazurilor
schimbarea se produce atunci când există proiecte
concrete și coerente, dar și persoane resursă și coaliții care
să dea curs efortului grupului de inițiativă locală.

Ce avantaje aduc parteneriatele
în educație?
Situația școlii din societatea moldovenească s-a schimbat radical în raport cu etapele precedente,
printre cauzele sociale majore fiind emigrația, problemele demografice, persistența familiilor
monoparentale, absența contactului direct cu părinții, nevoia de ajutorul multilateral și permanent
acordat elevului, infrastructura educațională modestă etc. Prin urmare, educația necesită o
adaptare la contextul actual și un sprijin concret și complex din partea întregii comunități: părinți,
autorități publice locale, organizații non guvernamentale, agenți economici, asistenți sociali,
actori culturali, actori religioși. Mai mult, cadrul normativ-juridic deja citat asigură și permite
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părinților și actorilor comunitari variate posibilități de implicare în gestionarea instituțiilor de
învățământ, care trebuie privite ca avantaje ale parteneriatelor în educație, precum:
 colaborarea dintre școală și autoritățile locale;
 crearea de beneficii eventuale pentru toate categoriile de populație;
 preluarea unor roluri și responsabilități la nivel local;
 colaborarea în domeniul informării comunității;
 elaborarea de programe și acțiuni comune cu implicarea diferitor actori comunitari;
 integrarea tinerilor în comunitate;
 stimularea spiritului civic și comunitar;
 contactul permanent dintre diferiți parteneri sociali;
 conectarea școlii la realitate, acoperind unele nevoi de educație la nivel comunitar;
 participarea la adunările de părinți;
 prezența în consiliile administrative ale școlilor;
 fondarea unor organizații obștești și stabilirea de parteneriate cu instituțiile
educaționale;
 participarea la alegerea disciplinelor școlare opționale și a celor din planul-cadru la
decizia autorităților locale;
 protecția copiilor minori;
 extinderea educației parentale;
 îmbunătățirea calității procesului educațional;
 contribuirea la crearea unui mediu favorabil pentru respectarea standardelor unice de
conduită a cadrelor didactice;
 promovarea imaginii pozitive a cadrelor didactice și a celor de conducere din
învățământ;
 excluderea din procesul educațional a propagandei șovine, naționaliste, politice,
religioase;
 asigurarea neimplicării elevilor în acțiuni politice;
 eliminarea activităților care generează corupție sau acte conexe corupției;
 desfășurarea campaniilor formale și informale în favoarea integrității academice, a
meritocrației, a egalității de șanse, pentru excluderea nepotismului și favoritismului ș.a.
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NOTA
BENE

Experiența și expertiza partenerilor activi în acest
domeniu, prezentarea recomandărilor privind
îmbunătățirea politicii de cooperare pentru sprijinirea și
promovarea educației de calitate sunt capabile să
conducă la rezolvarea concretă a problemelor comunitare
susmenționate, inclusiv la schimbarea legislației.

Ce tipuri de parteneriate
există în educație ?
Specialiștii din domeniu (R. Legendre, S. Cristea) acceptă drept criteriu de bază ce ar permite o
diferențiere a tipurilor de parteneriat în educație „gradul de relație existent între organizații în
timpul unei activități de formare în parteneriat”. Acest lucru permite identificarea a trei tipuri de
parteneriat în educație :
 parteneriat de serviciu – fondat pe „relații mai mult informale”, ce conduc la schimburi
de informații, de resurse, de metode și tehnici, „fără un obiectiv comun”. Ca exemplu pot
servi relațiile de comunicare curentă, realizate prin variate forme, tradiționale și moderne,
între școală și familie, între profesorul-diriginte și părinți, între anumiți profesori și anumiți
părinți etc.;
 parteneriat de reciprocitate – fondat pe legături de cooperare a organizațiilor la un
proiect educativ comun, „mai mult formale, frecvente și continue, într-o „dinamică
interorganizațională foarte puternică. Exemplele elocvente sunt cele consacrate oficial la
nivelul relațiilor școală-familie, școală-comunitate locală, școală-actori sociali,
subordonate unor scopuri pedagogice comune, susținute formal și nonformal;
 parteneriat asociativ – fondat pe „relații conjuncturale sau episodice care se pot conjuga
între ele”, distincte de legăturile promovate prin parteneriatul de serviciu și parteneriatul
de reciprocitate, care constituie „două tipuri extreme”. Exemplele sunt numeroase sub
aspectul relațiilor naturale care apar în contextul extern al educației, condiționat de un
ansamblu de variabile de ordin economic, financiar, cultural, politic, comunitar, religios
etc. favorabile sau nefavorabile școlii, educației, procesului de învățământ.

NOTA
BENE
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Anume parteneriatul de reciprocitate pune în valoare
interesul factorilor comunitari implicați în calitatea
procesului de educație/învățământ, în context social
determinat (comunitar, economic, cultural, civic etc.).

Care sunt scopurile proiectelor
de parteneriat?
Proiectele de parteneriat presupun mai multe scopuri, printre care am putea menționa:
 oferirea competențelor necesare partenerilor la nivel de cercetare și de formare;
 aplicarea unor modele de cercetare-acțiune ce stimulează parteneriatul între lumea
educației și cea a muncii;
 asigurarea calității formatorilor, importantă pentru fiecare etapă a proiectului;
 estimarea impactului formării asupra competenței beneficiarilor;
 evaluarea și ameliorarea programelor de formare pe tot parcursul desfășurării
proiectului;
 angajarea altor organizații, întreprinderi interesate în realizarea parteneriatului;
 crearea/consolidarea relațiilor viabile și fiabile între lumea educației și cea a muncii.

NOTA
BENE

Reușita unui proiect de parteneriat depinde de calitatea
realizării scopurilor propuse.

Ce strategii pot activiza
comunitățile?
Experiența arată că parteneriatele educaționale pot permite o activizare a comunității școlare și
extrașcolare, fiind necesare diferite și multiple strategii din partea școlii și comunității:
 ajustarea ofertei educaționale la exigențele beneficiarilor direcți ai educației − elevi,
părinți, comunități;
 dezvoltarea parteneriatului multi-actor: elevi – părinți – școală − comunitate prin
responsabilizarea tuturor în fața provocărilor societății și habitus-ului educațional
contemporan;
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 formarea și permanentizarea cultului învățării pentru toata viața și nu doar pentru
perioada școlarizării prin fortificarea relațiilor dintre copii, părinți, profesori, actori
comunitari;
 crearea mediilor de învățare avantajoase și variate: reale, virtuale, incluzive, prin
creșterea motivației de a învăța, prin sporirea creativității, prin reducerea absenteismului
sau/și abandonului școlar din comunitate, prin asigurarea oportunității de a se in/re/
forma și re/afirma pentru fiecare;
 dezvoltarea, menținerea și promovarea unor forme, mijloace, tehnici, instrumente
moderne de comunicare prin eficientizarea dialogului social, educațional, cultural dintre
generații în cadrul comunității;
 capacitarea actorilor comunitari prin socializarea lor academică/educațională în
beneficiul școlii și al comunității în scopul augmentării nivelului de încredere în cadrul
didactic;
 asigurarea sprijinului complex școlii prin extinderea, diversificarea și modernizarea
activităților instructiv-educaționale, cultural-sportive și de divertisment;
 asigurarea infrastructurii instituționale prin conformare la cerințele educaționale ale
veacului al XXI-lea pentru îmbunătățirea performanțelor școlare multilaterale ale
elevului.

NOTA
BENE

Experiența demonstrează că strategiile propuse
activizează eficient comunitatea atunci când sunt
acceptate în consens de partenerii angajați în susținerea
educației

Cum construim comunicarea
cu partenerii?
Proiectele au în sarcină să realizeze un plan al comunicării pentru o coordonare mai reușită a
resurselor umane, materiale, financiare cu toți partenerii. Procesele de comunicare în cadrul
proiectului permit generarea, colectarea, diseminarea, stocarea și prezentarea finală a
informațiilor necesare proiectului. Aceste procese sunt substanțiale pentru dezvoltarea
proiectului, urmând să se asigure că nevoile beneficiarului și criteriile de acceptare sunt adecvat
definite și documentate, să identifice piste de comunicare eficientă în domeniile-cheie de
performanțe prin înțelegeri consensuale între beneficiari, finanțatori, parteneri, furnizori de
servicii etc.
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În acest fel, procesele referitoare la comunicare pot îngloba o planificare a comunicării, un
management al informației și un control al comunicării (V. Savin, V. Ghițu, 2013). În cazul unui
proiect de amploare metoda de comunicare trebuie să fie una adecvată, adică multilaterală.
Raportarea situației curente poate prelua diverse forme (orală, scrisă, online; săptămânală,
lunară, semestrială etc.), în funcție de dimensiunile și scopurile proiectului. Aceste rapoarte
sunt de obicei sintetizate de către managerul de proiect și trimise partenerilor din proiect.
Concomitent cu rapoartele asupra situației la zi, în majoritatea proiectelor există o formă
de ședințe de analiză a situației. Acestea, la rândul lor, se pot organiza la diferite niveluri (inferior,
mediu, superior), misiunea managerului de proiect fiind cea de facilitator cu responsabilitatea
de a nu devia ședința de la direcția stabilită și cunoscută de către toți partenerii, din motive de
încredere și siguranță.
Mai mult, funcția esențială a raportării situației țintește nu doar comunicarea realizărilor
la moment ale proiectului, dar și preîntâmpinarea apariției unor probleme majore, a unor
restructurări de conținut, a unor riscuri imediate etc. Scopul raportării situației curente este de a
gestiona așteptările în așa fel ca toți partenerii implicați sau interesați de proiect să înțeleagă în
același mod situația la zi a acestuia. În cazul în care exigențele de comunicare sunt complexe și
variate, e nevoie de niște strategii sau de un plan de comunicare drept elemente-cheie pentru
prevenirea neînțelegerilor prin implicarea unor procese simple ca:
 identificarea tuturor participanților și partenerilor din proiect;
 depistarea nevoilor lor de comunicare;
 determinarea formelor, mijloacelor, tehnicilor, instrumentelor de comunicare posibile;
 stabilirea căilor de a răspunde la nevoile și modalitățile lor de comunicare.

NOTA
BENE

Doar o comunicare proactivă cu beneficiarii, finanțatorii,
partenerii și cu membrii echipei poate asigura succesul
proiectului.

Cum să obținem o comunicare eficientă
între parteneri?
Zilnic, partenerii din proiect trimit, recepționează, procesează multiple și variate mesaje și
informații. Eficiența acestei comunicări cotidiene presupune, dincolo de schimbul anodin de
informații, un șir de atitudini, impresii, emoții, decizii. Prin urmare, pentru a ajunge la o comunicare
eficientă e nevoie de o gamă de abilități ce încorporează elemente de comunicare nu doar
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verbală, ci și nonverbală sau paraverbală, prin demonstrarea de comportamente cumpătate,
empatice, tolerante, respectuoase în comunicare. În așa fel, comunicarea dintre parteneri trebuie
construită pe bază de informații precise și complete, la momentul cuvenit și în formatul ideal.
Or, diversitatea și multitudinea intereselor cuprinse de proiecte, ambianța în perpetuă mutație a
acestora sporesc oportunitatea apariției erorilor de comunicare. Prezența unei receptivității și
abilități de a realiza eficient procesul de comunicare facilitează difuzarea la timp a informațiilor
între parteneri, influențând astfel toate procesele ce se produc în proiect. Acest lucru include o
atenție maximă față de toate aspectele structurate ale fluxului informațional și, totodată,
realizarea unor relații de comunicare adecvate între parteneri și instituții ce trebuie să cunoască
evoluția lucrurilor în cadrul proiectului.
Comunicarea eficientă presupune la fel cunoașterea scopului final al proiectului, a
procedeelor de realizare a scopului definit și explicat, a mijloacelor care stau la dispoziție pentru
a ajunge în mod realist la finalul propus, a avantajelor proiectului, a beneficiarilor direcți si
indirecți. Crearea unui cadru în care fiecare partener să își găsească locul și beneficiul este
pentru oricare proiect un avantaj incontestabil. O asemenea reușită va motiva fiecare partener
și va conduce spre o ambianță amiabila, pozitivă, avantajoasă tuturor participanților la proiect.
Un factor important în obținerea succesului este nivelul de coeziune al echipei și satisfacția
tuturor partenerilor implicați. Acolo unde echipa de proiect este formată din parteneri cu membri
diferiți, unii dintre care sunt pasivi și cu decalaj vădit în specializare și expertiză, de diferite
naționalități, confesiuni etc., comunicarea eficientă trebuie sa garanteze o bună cunoaștere a
tuturor partenerilor pentru a evita cazurile în care aceștia fie nu se implică, fie nu realizează
sarcini, iar în final nu asigură calitate proiectului. Garantarea unei comunicări eficiente presupune
înfăptuirea următoarelor demersuri:
 exprimarea concisă și precisă a mesajului;
 difuzarea promptă și integrală a mesajului;
 oferirea fluenței și feedbackului comunicării;
 folosirea unui limbaj comun și pertinent;
 ajustarea formelor, mijloacelor, canalelor de comunicare;
 garantarea flexibilității și adaptabilității sistemului de comunicare la orice situație.

NOTA
BENE
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Comunicarea eficientă trebuie sa permită fiecărui
partener sau membru al echipei de proiect să își cunoască
foarte bine sarcinile și atribuțiile, astfel încât realizarea
proiectului să nu fie afectată sub nicio formă.

Care sunt dificultățile tipice sau specifice în
cadrul parteneriatelor?
Cooperarea în cadrul parteneriatelor nu poate duce lipsă de dificultăți. Printre acestea am putea
menționa:
 gradul variat de implicare a autorităților publice locale;
 absenteismul cetățenilor;
 indiferența față de problemele comunității;
 incongruențele de comunicare;
 finanțarea solicitată și cea reală a proiectului;
 decalajul în experiență a partenerilor;
 publicitatea necorespunzătoare în vederea desfășurării întrunirilor;
 necunoașterea problemei propuse spre abordare;
 teama multor locuitori de a fi manipulați;
 diferența de valori culturale, naționalitate, educație, zonă geografică;
 varietatea de abordări – individualism vs. colectivism;
 diferența de stiluri – comportament, valori, perspective diferite;
 divergențele politice;
 lipsa unor direcții strategice – „cultura organizațională”;
 incertitudine și/sau neclaritate în scopuri și finalități ;
 lipsa cunoștințelor, experienței;
 aptitudini insuficiente – specifice sau comunicaționale.

NOTA
BENE

Orice dificultate poate fi depășită prin eforturi comune
ale tuturor partenerilor.
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Ce căi de depășire a inerției comunitare
pot fi inițiate prin parteneriate?
Experiența reușită a proiectelor realizate prin parteneriate oferă modele de depășire a inerției
comunitare, printre care putem cita:
 formularea unor interese, scopuri comune chiar dacă actorii comunitari sunt diferiți;
 conjugarea potențialului mai multor parteneri pentru realizarea proiectului în baza
interesului comun;
 implicarea celor mai activi și de încredere lideri în toate parteneriatele;
 avantajarea agenților economici în cadrul unui parteneriat;
 concordarea problematicii depistate cu toți actorii comunitari și partenerii;
 asigurarea coerenței proceselor interne la diferite niveluri între parteneri;
 implicarea liderilor comunitari și a partenerilor cu cunoștințe și viziune clară asupra
soluționării problemei;
 promovarea transparentă și permanentă a beneficiilor pentru comunități
și parteneriate;
 existența dorinței de a influența deciziile la nivel de politici publice;
 percepția nevoii de a realiza o schimbare în comunitate.

NOTA
BENE

Depășirea totală a inerției comunitare este un exercițiu de
durată, dar acest impediment nu poate stopa inițierea
parteneriatelor în educație care aduc beneficii întregii
comunități.
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4
PROIECTELE SOCIO-EDUCAȚIONALE
– BUNE PRACTICI COMUNITARE
Larisa SALI,
coordonator de proiect,
dr. conferențiar
universitar

Cum creăm o rețea de parteneriate
socio-educaționale?
De regulă, proiectele provoacă echipele și managerii să pășească dincolo de domeniile lor de
expertiză și să abordeze problemele strategic, ceea ce implică și sarcini relaționale - nu doar
analitice. Interacțiunile și schimburile de păreri cu diverși actori nu sunt distrageri de la activitate,
ele oferă, de fapt, conexiuni cu potențiale resurse care vor facilita atingerea obiectivelor.
Un instrument facilitator în procesul de implementare a proiectelor este crearea unei rețele
în bază de parteneriat. O rețea reprezintă un ansamblu de contacte care va oferi suport, feedback,
intuiție, resurse și informații. Rețelele pot fi: stabile, structurate în baza principiului ierarhic,
reieșind din apartenența organizației; temporare, stabilite pentru soluționarea unei sarcini; nonformale; strategice ș.a.

Cum construim o rețea?
Este util ca rețeaua să fie stabilită la etapa de elaborare a propunerii de proiect. În acest
scop organizația trebuie să se documenteze despre tematica proiectului, să identifice organizații
care au implementat proiecte similare și, dacă este posibil, să studieze rapoartele prezentate
finanțatorilor.
Discuțiile, dezbaterile în diverse medii, despre tematica problemei care urmează a fi
soluționată prin proiect vor permite extinderea listei de potențiali parteneri profesioniști.
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Relația de parteneriat într-o rețea se bazează pe reciprocitate, prin urmare este importantă
imaginea propriei organizații: profesionalismul echipei; capacitatea de a respecta obligațiile;
proiecte implementate.

Cum interacționează elementele rețelei?
Partenerii care s-au constituit într-o rețea țin la imaginea parteneriatului de reciprocitate.
Performanțele membrilor rețelei influențează imaginea parteneriatului de reciprocitate.
Programele care finanțează proiecte bazate pe parteneriate impun, pe lângă cerințele privind
calitatea elaborării, calitatea echipei de proiect, calitatea modalităților de cooperare și a
parteneriatului strategic.
Un model al interacțiunii echipelor partenere văzut prin prisma experienței de coordonare
a proiectelor socio-educaționale poate fi cel de mai jos.

Dezvoltarea
capacităților
organizațiilor partenere
•

consolidarea infrastructurii
organizației;

•

atragerea de fonduri;

•

semnarea acordurilor de
parteneriat;

•

auto-evaluarea organizației;

•

crearea „cărții de vizită” a
organizației (pe hârtie și
virtuală);

•

cartografierea situației
partenerilor în ceea ce
privește provocările și
oportunitățile de a gestiona
cooperarea;

•

crearea unei platforme de
comunicare în parteneriat

Elaborarea
și implementarea
de proiecte comune
•

identificarea așteptărilor
actorilor educaționali în
vederea perfecționării
continue a procesului
educațional;

•

evaluarea problemelor
socio-educaționale locale;

•

crearea unei colecții de
concepte de proiect
pentru soluționarea
problemelor socioeducaționale comunitare;

•

formarea unor echipe
mixte (din reprezentanți ai
organizațiilor partenere)
de experți pe diverse
tematici

Dezvoltarea
personalului
organizațiilor partenere
•

formarea continuă a
personalului: dezvoltare
personală; dezvoltare
profesională;

•

organizarea de vizite
reciproce pentru schimb
de experiență;

•

stimularea membrilor în
vederea participării la
stagii de formare
continuă;

•

adoptarea unor politici
eficiente de extindere a
echipelor cu experți;

•

crearea unui mediu de
învățare reciprocă în
cadrul parteneriatului

COLABORARE, COOPERARE, COMUNICARE

Cum poți extrage avantaje din conectarea la o rețea în procesul de elaborare
și implementare a unui proiect?
Partenerii vor fi avantajați de conexiunea în rețea, dacă vor acționa pe trei dimensiuni:
colaborare, cooperare, comunicare.
Stabilirea și menținerea unor relații constante cu mass-media locală și regională, incluzând
publicarea și diseminarea materialelor promoționale cu privire la activitatea în rețea oferă
vizibilitate organizațiilor și acțiunilor acestora.
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Cum organizăm procesul de elaborare
a propunerilor de proiect?
Schema de abordare a procesului de elaborare a propunerilor de proiect a fost integrată în cadrul
practicilor de dezvoltare comunitară. „Practica dezvoltării comunitare poate fi descrisă ca un
proces de rezolvare de probleme cu etape clare și necesare pentru atingerea unui obiectiv dorit
pentru prevenirea sau ameliorarea problemelor comunității.”1 Caracteristica de bază a situațiilor
create în fiecare caz particular în cadrul proiectului nostru a fost asumarea soluționării unei
probleme reale accesibile echipei de proiect. Membrii echipelor au fost încurajați să examineze
problema prioritară asumată pentru a alege acele aspecte pe care în mod realist pot spera să le
îmbunătățească. Esențial a fost să fie constituită o echipă de entuziaști preocupați de problemele
locale care doresc să acționeze hotărât în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață pentru ei și
pentru cei din jur.

01

02

03

04

Manifestarea
emoțiilor,
sentimentelor
față de
fenomenele
comunitare

Formarea
opiniilor şi
convingerilor
despre
fenomenele
comunitare

Evaluarea
(aprecierea)
fenomenelor
comunitare.
Formularea
problemelor

Asumarea
anumitor
comportamente
în raport cu
problema

ATITUDINE

La prima etapă au fost determinate unele probleme socio-educaționale locale folosind
indicatorii sociali disponibili în rapoarte și date publice, dar și audiind informatorii relevanți care
cunosc nevoile și practicile comunității. De regulă, această fază durează destul de mult. Aceasta
este o consecință a faptului că există o multitudine de probleme cu caracter socio-educațional
în fiecare localitate și la etapa dată membrii echipelor trebuie să verbalizeze temerile, îngrijorările,
frustrările, dar și să se canalizeze pe o manieră constructivă de a contribui la schimbarea spre
bine. În cadrul proiectului nostru am încercat să reducem perioada aceasta oferind suport din
partea experților pe trei direcții majore: dezvoltare comunitară, educație, organizarea comunicării.

1

Alexiu M. Dezvoltare comuntară: planificare, organizare şi desfăşurare propriu-zisă. În Jurnalul practicilor pozitive comunitare.
Revistă de dezvoltare comunitară. Editată de ADPSE Catalactica, Bucureşti. Nr. 3-4, 2001. P. 3. ISSN 1582-8344
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În acest fel, la membrii echipelor a putut fi urmărită succesiunea componentelor atitudinii
față de problemele constatate:
În consecință, a demarat: manifestarea interesului față de activitatea autorităților; analiza
critică a valorilor, comportamentelor și modului de viață necesar asigurării unui viitor durabil;
deducerea avantajelor transparenței deciziilor de interes public; explorarea modalităților prin
care pot fi influențate politicile publice locale; argumentarea punctelor de vedere și deciziilor
personale; utilizarea responsabilă a mijloacelor media pentru transmiterea punctelor de vedere
și a intereselor ș.a.
Aceasta a fost o fază conversațională în care a avut loc trecerea de la exprimarea
nemulțumirilor la concentrarea pe acțiuni, participanții si-au manifestat capacitățile de a purta
discuții inovatoare, a avut loc prioritizarea problemelor și îngustarea obiectivelor prin selectarea
celor mai accesibile etc.
Intenția noastră a fost de a contribui la crearea de contexte pentru formularea problemelor
socio-educaționale locale, iar, după ce problemele au fost formulate în mod clar, au fost trecute
în revistă căile alternative de soluționare a lor, pe care le pot concepe membrii echipelor.
Discuțiile pe interior, apoi și împreună cu experții, au vizat evidențierea avantajelor și
dezavantajelor soluțiilor propuse. Atitudinea dorită a fost încrederea membrilor echipelor
formată prin compararea atentă a mai multor puncte de vedere. Un criteriu de selectare a
problemei prioritare și a modalităților de soluționare a ei a fost atragerea atenției asupra valorilor
pe baza cărora vor fi judecate alternativele de atingere a obiectivelor finale.
Șase atitudini sunt importante pentru o cultură democratică:
Deschidere pentru diferențele
culturale și pentru alte
convingeri, practici și viziuni
asupra lumii

Spiritul civic

Auto-eficacitate

Respect

Atitudini
pentru o cultură
democratică

Responsabilitate

Toleranță
la ambiguitate

În fiecare localitate acest proces s-a desfășurat într-un mod specific, inedit. Acțiunile s-au
axat pe orientările de bază ce rezultă din scopul proiectului: colaborarea cu factorii decizionali
cu referire la cauzele de interes public; implicare în îmbunătățirea procesului de elaborare și
implementare a politicilor publice locale; analiza elementelor de incertitudine în mod pozitiv și
constructiv.
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NOTA
BENE

O echipă va tinde să aibă o structură formală, iar membrii
ei să ajungă la angajamentul de a activa împreună o
perioadă de timp pentru a realiza obiectivele proiectului.

Care sunt calitățile unui membru al echipei
care implementează
proiecte socio-educaționale?
Un membru al echipei de proiect trebuie să fie deschis pentru o continuă schimbare. Capacitatea
și nevoia de autoactualizare din vârful piramidei lui Maslow, care presupun că individul își
valorifică talentele, abilitățile, potențialul, ar caracteriza un membru eficient al unei echipe de
proiect. „Ce nu putem face este să reducem lucrurile la ceea ce cunoaștem noi, la ceea ce
reușim noi să înțelegem. Este neînțelept și ineficient, cu atât mai mult astăzi, în vremuri dominate
de ambiguitate și nesiguranță, în care schimbările sunt atât de multe, profunde și imposibil de
evitat.”2

Cum proiectăm un program educațional
pentru echipe care implementează
proiecte socio-educaționale?
Angajamentul membrilor echipei de proiect nu întotdeauna presupune și prezența la ei a
abilităților necesare atingerii obiectivelor. Scopul nostru a fost: completarea și potențarea
angajamentului actorilor educaționali în scopul soluționării unor probleme reale pentru creșterea
calității educației prin valorificarea potențialului parteneriatelor educaționale.
Un prim-obiectiv a ținut de 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. Astfel, s-a decis că este necesară facilitarea activității de elaborare și implementare
a proiectelor prin capacitarea unui număr optim de persoane din fiecare echipă, ca apoi

2

https://revistacariere.ro/leadership/oameni-care-ne-inspira/amos-oz-cum-se-ajunge-la-fruct-si-alte-idei-bune/
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cunoștințele și abilitățile acumulate de ei să fie diseminate la nivel local în rândul beneficiarilor
direcți și indirecți.
În procesul de consultare a echipelor de proiect am țintit să identificăm punctele de
plecare pentru elaborarea și implementarea unui program educațional de formare, în cheia
„backward design”, destinat familiarizării echipelor cu elemente de advocacy aplicabile în mediul
comunitar, dar și sprijinirii acestora în formarea de competențe pe direcțiile de acțiune cu
invitarea specialiștilor din exterior. Urmând abordarea backward design, rezultatele așteptate
influențează indirect instruirea. Curriculum-ul ar trebui să răspundă nevoilor cursanților și
instructorii ar trebui să se asigure că curriculum-ul răspunde nevoilor lor. Design-ul programului
educațional a cuprins trei domenii de expertiză: educație, dezvoltarea de parteneriate și
comunicare.
Programul a inclus seminarele training: Metodologia de elaborare și managementul
proiectelor orientate spre sporirea rolului comunității în implementarea deciziilor de politici
publice în domeniul educației; Bullying - factori de fundal, efecte și intervenție; Provocări în
relația părinți-copii; Activismul civic și dezvoltarea comunității; Dezvoltarea parteneriatelor
socio-educaționale în vederea asigurării coeziunii sociale si educației autentice; Cum să
comunicăm, ca să atragem comunitatea în proiectele noastre; Managementul organizației:
analize, ținte strategice, planuri operaționale.
Scopul instrucției a fost de a ajuta echipele să își îndeplinească bine evaluările, care în
cazul nostru au reprezentat implementarea de proiecte. În demersul de elaborare a design-ului
programului educațional experții s-au ghidat de algoritmul următor3:

Identificarea
finalităţilor dorite

Precizarea justificărilor
acceptabile pentru
fiecare sesiune de formare

Planificarea
experiențelor
de învățare

Familiarizarea echipelor de proiect cu experiențe avansate și stabilirea unor relații de
colaborare a constituit o parte componentă a Programului educațional. A fost organizată vizita
de studiu în județele Iași și Suceava din România în scopul familiarizării echipelor de proiect cu
experiențe avansate și inițierea unor colaborări și parteneriate corelate cu obiectivele proiectului:
Asociația Formare-Studia, Fundația Solidaritate și Speranță, Școala primară Hans&Gretel, Liceul
Teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” din Iași; Casa Corpului Didactic,
Gimnaziul „Gheorghe Popadiuc” din Rădăuți, Gimnaziul „Dimitrie Vatamaniuc” din Sucevița,
județul Suceava.

3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d6/Backward_Design_Model.gif
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Din fiecare echipă de proiect în delegație au fost incluși câte 6 membri. Echipele au fost
constituite din cadre didactice, elevi, părinți. Agenda vizitei de studiu a fost una consistentă și a
acoperit activități de formare, studierea experienței în domeniul implementării de proiecte socioeducaționale, dar și un program cultural. Pentru a avea o comunicare eficientă cu reprezentanții
instituțiilor vizitate din România am expediat anticipat informație despre proiectul nostru, despre
componența delegației, scopul vizitei etc.
În cadrul vizitei de studiu au avut loc două mese rotunde cu genericul „Experiențe de
implementare a proiectelor socio-educaționale: Durabilitate, Impact, Perspective”. La masă
rotundă care a avut loc în incinta hotelului „Astoria” din Iași am discutat cu reprezentanți ai
Asociației Formare Studia, ai Fundației Solidaritate și Speranță, ai Școlii Primare Hansel und
Gretel din Iași. Cea de a doua masă rotundă a avut loc la Rădăuți, în cadrul Gimnaziului „Gheorghe
Popadiuc”. La eveniment au participat directori și reprezentanți ai gimnaziilor din Rădăuți,
Marginea și Sucevița din județul Suceava. Participanții la mesele rotunde au împărtășit experiența
de implementare a proiectelor și de valorificare a parteneriatelor în scopul soluționării
problemelor socio-educaționale.
Un interes deosebit au trezit la membrii asociațiilor de pedagogi și părinți din Republica
Moldova vizitele la Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” și la Liceul „Vasile Alecsandri” din Iași.
Profilurile liceelor sunt total diferite, dar activitatea lor poate servi drept exemplu pentru
instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Aspectele privind implementarea proiectelor la
Liceul „Vasile Alecsandri” dezvăluite s-au referit la parteneriatele cu organizații din mediul de
afaceri locale, implicarea părinților în susținerea educației, dezvoltarea de proiecte comunitare,
atragerea fondurilor, implementarea proiectelor europene etc. Am vizitat sălile de clasă și
laboratoarele Liceului.
La Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” am fost familiarizați cu specificul funcționării
instituțiilor pentru persoane cu dizabilități din România și cu tipurile de proiecte în care este
implicat Liceul. Am vizitat atelierele de meserii înzestrate cu echipament achiziționat în baza
proiectelor implementate și am făcut cunoștință cu produsele realizate de elevii cu dizabilități în
cadrul activităților practice.
La Casa Corpului Didactic din jud. Suceava am participat la o întâlnire cu administrația și
angajații CCD, profesori-metodiști din Gura Humorului, cu reprezentanți de la Institutul Bucovina.
Au fost discutate diverse oportunități de cooperare dintre CCD Suceava și Asociațiile din
Republica Moldova. În cadrul întâlnirilor ne-au fost distribuite pliante cu obiectivele și rezultatele
proiectelor finalizate, am fost familiarizați cu agendele evenimentelor care urmează a fi
organizate în viitorul apropiat în cadrul proiectelor în derulare, am primit oferte de colaborare cu
instituțiile participante.
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Membrii echipei de proiect trebuie să valorifice întreaga
experiență de care dispun în domeniul proiectelor și să se
orienteze către dezvoltarea profesională și personală
continuă.
Ei trebuie să învețe modalități prin care comunitatea
poate fi stimulată spre unificare, să planifice acțiuni, să ia
propriile decizii, să valorifice propriile resurse pentru
acțiunea comunitară.

Asociația Părinților și Pedagogilor
satul Făleștii Noi

Organizația „Asociația Părinților și Pedagogilor din satul Făleștii Noi” este o formațiune benevolă
care și-a asumat misiunea de a contribui la creșterea gradului de participare a cetățenilor în
soluționarea problemelor ce țin de dezvoltarea locală, la educația tinerei generații pentru
promovarea valorilor democratice. Printre obiectivele organizației pot fi enumerate: identificarea
problemelor prioritare din cadrul comunității și soluționarea acestora; stabilirea unei strânse
colaborări între administrația publică locală și populație; acordarea sprijinului material pentru
consolidarea bazei didactico-materiale a școlii.
APP din s. Făleștii Noi a desfășurat mai multe activități, printre care: procurarea literaturii,
a materialelor didactice necesare pentru procesul instructiv-educativ; identificarea, susținerea și
promovarea tinerilor dotați cu capacități intelectuale; desfășurarea diferitor activități de caritate;
activități de salubrizare a localității. Asociația are o bogată experiență în ceea ce privește
rezolvarea problemelor prin implementarea diferitor proiecte: „Școala - casa noastră comună”,
finanțat de Agenția USAID și administrat de Consiliul pentru Cercetări și Schimburi Internaționale
IREX, perioada 2005-2007; „Formarea Centrului de Acces la Informație și Instruire „Miracol”,
finanțat de fundația SOROS Moldova, perioada 2006-2007; „Un sat mobilizat pentru un mediu
mai curat”, finanțat de Asociația „Milieu Kontakt International”, anul 2012; „O toaletă ermetizată
- un mediu mai curat - copii mai sănătoși”, anul 2011; „Tineri în acțiune”, anul 2008; „Lumină și
căldură în casă și în suflet”, anul 2012; „Schimbarea ferestrelor și ușilor în gimnaziul Făleștii
Noi”, anul 2013; „Construcția blocului sanitar la grădinița din s. Pietrosul Nou”, anul 2016,
finanțate de Organizația Pro Co Re, Bălți, în parteneriat cu Heks Moldova; „Vocea Școlii - Vocea
Comunității!”, finanțat de Fundația SOROS, anul 2019.
Echipa de proiect a fost creată având drept nucleu cadrele didactice membre ale Asociației
Părinților și Pedagogilor din satul Făleștii Noi. S-a urmărit scopul de a atrage părinții și elevii în
activități care pot avea ulterior impact comunitar: formarea abilităților de elaborare a propunerilor
de proiect orientate spre soluționarea problemelor socio-educaționale. Un obiectiv nedeclarat a
fost crearea din rândul elevilor a grupurilor de inițiativă, care să-și nominalizeze lideri și să-și
aprecieze potențialul pentru a proiecta și executa anumite acțiuni socio-educaționale. Implicit,
aceste grupuri și-au organizat activitatea solicitând sprijin-ul profesorilor, părinților sau al
reprezentanților autorităților publice locale. În acest mod s-a produs „molipsirea” de dorința de
a soluționa problemele comunității pe cel puțin trei niveluri.
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La o primă etapă problemele au fost sesizate de copii și dezbătute în grupurile formate.
Ulterior problemele au fost discutate în mediul natural al familiilor, ca apoi să fie concretizate și
formulate riguros împreună cu profesorii.

Profesorii

Părinţii

Elevii

Cu ce probleme se confruntă comunitatea
Făleștii Noi ca mediu și factor educațional?
 Lipsa serviciilor și spațiilor pentru petrecerea timpului liber;
 Lipsa unui mediu educațional favorabil pentru dezvoltarea unei personalități integre
și creative;
 Neimplicarea cetățenilor în procesul decizional;
 Nivelul scăzut de implicare a tinerilor în viața comunității.

Proiectul „Comunitatea în acțiune” propus spre implementare de către Asociația Părinților și
Pedagogilor din Făleștii Noi a fost orientat spre dezvoltarea parteneriatului comunitar între
adolescenți și persoane din diverse categorii de vârstă și sociale, adolescenții fiind, de obicei,
categoria a căror opinie nu este consultată și foarte rar acceptată. Capacitarea membrilor
comunității de a participa activ la soluționarea problemelor din comunitate, atât ca individ cât și
ca grup interesat, a fost considerată drept acțiune primordială. Stabilirea parteneriatului
comunitar a fost realizată în mai multe etape: instruire, consultare, depistare și soluționare de
probleme comunitare.
Scopul proiectului a constat în crearea premiselor pentru implicarea reprezentanților
comunității în viața acesteia și în procesul decizional.
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Obiectivele particulare au fost:
1. Formarea și dezvoltarea la 50 de adolescenți din IP Gimnaziul Făleștii Noi a abilităților
și motivației orientate spre creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul
decizional;
2. Antrenarea a 25 de adolescenți în activitatea practică de elaborare și implementare a
mini-proiectelor axate pe soluționarea problemelor socio-educaționale comunitare;
3. Capacitarea a 25 de persoane adulte din comunitate și localitățile vecine în domeniul
elaborării și managementului proiectelor comunitare.

Activități realizate în cadrul proiectului:
Instruirea adolescenților din gimnaziul Făleștii Noi
Au fost formate 2 grupuri a câte 25 de participanți, care au participat la câte 5 sesiuni de
instruire în ceea ce privește bugetarea participativă și managementul proiectelor.
Activități de coaching
A fost creat Clubul IMPACT al tinerilor din satele Făleștii Noi, Doltu, Sarata Nouă, Făgădău,
și organizate 6 întâlniri de coaching cu membrii Clubului care au fost ghidați să depisteze și
soluționeze problemele din satele lor. Această activitate s-a concretizat în formarea a 12 echipe
de elevi care au elaborat propuneri de proiecte socio-educaționale și au concurat pentru miza de
a obține finanțare din partea Asociației Pedagogilor și Părinților.
Elementul cel mai emoționant în concursul proiectelor a fost organizarea procesului
democratic de votare a celor mai bune propuneri de proiect. Evenimentul de votare a proiectelor
a fost precedat de prezentarea conceptului de proiect în fața unui public de circa 300 de
persoane: elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității.
A fost organizată o vizită la unul din cluburile partenere, elevii făcând schimb de experiență
în domeniul implementării proiectelor comunitare și extinderea bunelor practici.
Instruirea adulților
S-au organizat 3 traininguri în domeniul managementului de proiecte pentru adulți din
satele: Făleștii Noi, Sarata Nouă, Făgădău, Doltu, au fost instruiți în domeniul managementului
proiectelor. Au participat cadre didactice de la învățământul preșcolar și școlar, lideri comunitari,
reprezentanți APL și alte persoane interesate.
Activitățile de familiarizare a elevilor cu metodologia de elaborare și implementare a
proiectelor au dat start unui proces de amploare. Elevii cuprinși în activitățile de instruire au
constituit echipe care au elaborat 12 propuneri de proiecte, respectând rigorile de bază:

CAPACITAREA ACTORILOR EDUCAȚIONALI ÎN VEDEREA SUSȚINERII EDUCAȚIEI

39

identificarea problemelor rezolvabile la nivel local cu forțe proprii; determinarea oportunităților
de soluționare a problemelor identificate; elaborarea unei propuneri de proiect. S-a declanșat un
proces de „avalanșă” care a atras majoritatea elevilor de gimnaziu. Un rol important în acest
proces l-a avut Clubului Tinerilor.

INSTRUIREA
ADOLESCENȚILOR

ACTIVITĂȚI
DE COACHING

INSTRUIREA
ADULŢILOR

2 grupuri

Creat Clubul Tinerilor

3 traininguri

câte 25 de participanți

Areal geografic:
• Făleștii Noi
• Doltu
• Sarata Nouă
• Făgădău
• Hitreşti

Areal geografic:
• Făleștii Noi
• Doltu
• Sarata Nouă
• Făgădău

câte 5 sesiuni de
instruire
Teme:
• Bugetarea
participativă
• Managementul
proiectelor

6 întâlniri de coaching
Scop:
Elevi ghidați să
depisteze și să
soluționeze problemele
din localitatea natală

Tema:
Managementul
proiectelor

Implicarea elevilor în activitatea Clubului a contribuit la: dezvoltarea abilităților de gândire
critică și soluționare a problemelor; creșterea încrederii că acțiunile fiecăruia vor contribui la
schimbări calitative în viața comunitară; creșterea responsabilității sociale, drept consecință a
elaborării și implementării proiectului conceput independent; conștientizarea rolului comunicării
între diverse categorii de cetățeni, indiferent de statutul social și vârstă ș.a.
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Care sunt elementele care demonstrează
importanța activităților realizate?
A fost obţinută o experienţă pozitivă de implicare civică a elevilor în viaţa comunităţii.
Au fost testate elemente care ilustrează cum acţionează democraţia bazată pe transparenţă
şi implicare.
Au fost exersate modele de comunicare activă în cadrul şcolii şi a localităţii.
Au fost acumulate dovezi privind beneficiile implicării active a membrilor comunităţii în
soluţionarea problemelor acesteia.

Care sunt elementele care demonstrează
importanța activităților realizate?

Au constituit Clubul Tinerilor
formând echipe eterogene, care
au concurat în competiţia
pentru cea mai bună
propunere de proiect.

Profesorii
Elevii

Au ghidat elevii în elaborarea
propunerilor de proiect,
orientându-i implict să
atragă părinţii
şi membrii
comunităţii.

Membrii
comunităţii

Părinţii
Şi-au susţinut proprii
copii în activităţile de
elaboarea şi implementare
a mini-proiectelor.

Şi-au dezvoltat
abilităţi în managementul
proiectelor, s-au implicat în
evaluarea propunerilor de
proiect elaborate de elevi
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Lecții învățate și recomandări:
Avem nevoie de o înțelegere sistemică a modalităților de implicare și participare civică la
nivel de comunitate.
Organizațiile de adolescenți, prin acțiuni coordonate, pot oferi exemple de comportament
civic pentru întreaga localitate, motivând astfel cetățenii să se implice în viața comunității.
Adulții încă rămân actori mai puțin receptivi la procesele din jurul lor, încă trebuie să învețe
ce înseamnă o adevărată democrație și să conștientizeze că doar participarea poate aduce la
prosperarea localității.
Dezvoltarea de proiecte contribuie la formarea abilităților de lucru în echipă, la
conștientizarea nevoilor comunității și a rolului tinerilor în abordarea acestor nevoi, la dezvoltarea
spiritului civic al participanților.
Colaborarea este calea spre succes. Echipele implicate în implementarea proiectelor au
nevoie de parteneriate consolidate care pot deschide noi oportunități pentru soluționarea
problemelor.
Opinii ale experților:
La Făleștii Noi punctul de start pentru activitățile socio-educaționale îl constituie școala.
Nucleul echipei de proiect sunt profesorii, iar lider este directorul. Echipa a ales grupul - țintă cel
mai accesibil – elevii.
A fost o idee originală de a dezvolta abilități în domeniul elaborării și a managementului
proiectelor după principiul „bulgărului de zăpadă”.
Echipa a avut dificultăți de realizare a obiectivelor, generate de specificul contingentului
de elevi care vin din diverse comunități.
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1. Membrii comunităților au nevoie de impulsionare pentru
a manifesta comportament proactiv.
2. Elaborarea și implementarea de proiecte socioeducaționale contribuie la coagularea societății și la
progresul comunității.
NOTA
BENE

3. Elevii pot fi promotori ai cetățeniei active și pot atrage
adulții.
4. Uneori o problemă comunitară poate fi soluționată cu
resurse financiare minime, dar cu un grad înalt de
implicare a tuturor membrilor comunității.
5. Extindeți atât echipa de proiect, cât și grupul-țintă,
pentru a acoperi un spectru mai larg de probleme socioeducaționale și a diversifica căile de soluționare a lor.

Asociația Obștească „PRO FEMINA”
com. Fîrlădeni

Preliminarii
Asociația Obștească „PRO FEMINA” din comuna Fîrlădeni, raionul Căușeni a fost fondată
la nivel local în anul 2014. Asociația promovează în activitatea sa valorile și interesele civice,
parteneriatul, competiția deschisă, respectând normele etice. Misiunea AO „PRO FEMINA”
consta în sporirea implicării femeilor în viața obștească a comunei.
Printre obiectivele AO „PRO FEMINA” se enumeră: analiza problemelor care au impact
nemijlocit asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; creșterea potențialului
cognitiv și intelectual al cetățenilor; acordarea de asistență persoanelor vulnerabile; inițierea/
susținerea unor inițiative de dezvoltare locală ce pot contribui la îmbunătățirea calității vieții
cetățenilor.
Membrii AO „PRO FEMINA” au participat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală, împreună
cu APL Fîrlădeni și la implementarea unor proiecte de infrastructură ca: iluminarea stradală din satul
Fîrlădeni în anul 2016; dotarea bibliotecii publice cu echipament prin intermediul programului
Novateca; implementarea proiectului „EDUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației”;
crearea Centrului de educație estetică și promovare a portului popular (CEE PPP). Asociația
Obștească „PRO FEMINA” are rolul de aplicant pentru programe în contextul dezvoltării parteneriatului
la nivel de comunitate, obiectiv înscris în Strategia de Dezvoltare a Localității Fîrlădeni.
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În cadrul acestui proiect echipa a fost constituită din persoane cu studii superioare de
vârstă pensionară, dar și din cadre didactice, elevi ai liceului din localitate.

Cu ce probleme se confruntă astăzi
comunitatea ca mediu și factor
educațional ?
Echipa a plasat pe prim-plan următoarele:
1. Necesitatea creării condițiilor pentru studierea limbilor străine de către membrii activi ai
comunității.
2. Insuficiența de oferte educaționale extracurriculare și extrașcolare pentru activizarea
tinerilor și a elevilor din localitate.
3. Tezaurul local al obiceiurile și tradițiilor moștenite din moși strămoși nu sunt înregistrate
și sistematizate și pot să dispară nefiind transmise generațiilor următoare.

Problema prioritară
În comunitatea Fîrlădeni, cu o populație de circa 4500 locuitori, se înrădăcinează tradiții
împrumutate din străinătate, iar adevăratele valori culturale autohtone încep să se piardă. Copiii
și adolescenții aud despre acestea tot mai rar și este pusă în pericol promovarea acestora pentru
generațiile următoare. Reieșind din acest fapt, echipa de proiect a considerat drept prioritară
problema ce ține de conștientizarea necesității de implicare activă a membrilor comunității în
colectarea, păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice comunității, asigurând
comunicarea dintre generații.
Prin acest proiect echipa și-a propus să valorizeze tradițiile și obiceiurile din comunitate
în contextul socio-educațional, atrăgând în acest proces instituțiile de învățământ și diverse
organizații din localitate în calitate de parteneri.
Premise pentru implementarea proiectului:
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•

Patrimoniu cultural (material și spiritual) autentic moștenit de actuala generație a
comunei Fîrlădeni;

•

Resurse umane bine intenționate;

•

Susținerea din partea APL-ului local;

•

Acces la echipament și resurse necesare pentru înregistrarea, sistematizarea,
procesarea și stocarea informației cu privire la obiceiurile și tradițiile locale.

Asociația a optat pentru implementarea proiectului „Comunicarea prin tradiții populare:
menire educațională și angajament continuu al actorilor comunitari”. Echipa de realizare a
proiectului a fost constituită din cadre didactice, elevi și părinți, persoane de vârstă pensionară
care susțin educația în comunitate și promovează obiceiurile și tradițiile locale.

Persoane de
vârstă pensionară
care susțin
educația

Cadre
didactice
Elevii

Scopul proiectului a fost: Crearea oportunităților pentru valorificarea potențialului educativ al
obiceiurilor și tradițiilor populare prin dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnologiilor digitale
la tineri și adulți și modernizarea comunicării dintre generații.

Obiectivele particulare ale proiectului:
1. Dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnologiilor moderne de comunicare la copii, tineri
și adulți, pentru promovarea tradițiilor comunitare;
2. Crearea cercului educațional „Școala generațiilor” în scopul valorificării exemplelor
pozitive, a tradițiilor și datinilor locale și a asigurării comunicării dintre generații.
3. Elaborarea unor resurse cu caracter educațional și utilizarea TIC în păstrarea și
promovarea tradițiilor și obiceiurilor la sărbătorile de iarnă.

Activitățile realizate în cadrul proiectului:
1. Training-ul „Comunicarea prin dezvoltarea competențelor TIC” cu scopul de asimilare a
metodelor de comunicare utilizând echipamentul IT;
2. Ateliere de formare a abilităților de utilizare a tehnologiilor moderne de comunicare, a
instrumentelor de procesare a informației ( audio, video, imagini, text etc.);
3. „Călătorim și învățăm” - excursie la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din
Chișinău în scopul informării cu privire la tradițiile și obiceiurile din istoria neamului și
meșteșugurile populare.
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4. Crearea cercului educațional „ Școala generațiilor” pentru asigurarea dialogului continuu
între generații și transmiterea obiceiurilor și tradițiilor din comunitate.
5. Organizarea și desfășurarea festivalului local „Festivalul cireșelor”: parada costumului
popular; expoziție cu diverse genuri de artă; evoluarea colectivelor artistice; hora satului.
6. Realizarea de interviuri în vederea culegerii de informații cu privire la obiceiuri și tradiții.
7. Elaborarea resurselor cu caracter educațional și utilizarea tehnologiilor informaționale
comunicative: filmuleț cu bune practici și secvențe de la activități; portofoliu digital;
materiale pentru crearea muzeului comunității.

Care sunt acțiunile concrete care au lăsat
amprente în viața comunității?
 Beneficiarii proiectului și-au dezvoltat abilități de utilizare a instrumentelor de
procesare a informației (audio, video, imagini, text) și prezentare a datelor utilizând
diverse dispozitive digitale;
 Abilitățile de utilizare a instrumentelor de procesare digitală a informației și de
prezentare a datelor dezvoltate au fost aplicate la elaborarea resurselor cu caracter
educațional;
 A avut loc înregistrarea, sistematizarea și stocarea materialelor colectate privind
tradițiile locale: filmuleț cu bune practici și secvențe de la activități; portofoliu
digital; materiale pentru crearea muzeului comunității.
 Prin crearea cercului educațional „Școala generațiilor” a fost posibilă organizarea în
comun a activităților culturale și promovarea comportamentelor pro-tradiții în
comunitate, inclusiv în rândurile elevilor, tinerilor.

Care sunt elementele care demonstrează
importanța activităților realizate?
Participanții au căpătat deprinderi de a utiliza instrumentele de procesare a informației și le-au
aplicat la colectarea, prelucrarea digitală și stocarea informației importante pentru educarea
tinerei generații și perpetuarea comunității.
Tinerii au aflat multe lucruri interesante despre tradițiile și obiceiurile din comunitate.
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Și-au dezvoltat abilități de
utilizare a instrumentelor de
procesare și prezentare a
informației și au elaborat
resurse educaționale

Profesorii
Elevii,
tinerii

Au format la beneficiari
abilități de de utilizare a TIC
și au participat la
organizarea procesului
de colectare, procesare
sistematizare a
materialelor privind
tradiţiile locale

Membrii
comunităţii

Pensionarii voluntari
Şi-au susţinut proprii
copii în activităţile de
elaboarea şi implementare
a mini-proiectelor.

S-au implicat în
discuțiile din ,,Școala
generațiilor” și au participat
la activitățile culturale

S-a creat un mediu pentru colaborare între participanți de diferite vârste, pentru schimb de
experiențe și formare de atitudini.
Un succes în cadrul proiectului a fost desfășurarea Festivalului Cireșelor. Mediatizarea
intensă a înregistrărilor foto- și video- a materialelor privind tradițiile locale a avut efect și în
vederea restabilirii relațiilor cu comunitatea a persoanelor din diasporă, originare din Fîrlădeni,
eventuali parteneri în proiectele ulterioare.

În lumea modernă tradițiile și obiceiurile culturale
moștenite de la strămoși sunt influențate de pătrunderea
tehnologiilor în viața cotidiană.
NOTA
BENE

Preocuparea comunităților de cunoașterea și transmiterea
moștenirii culturale a devenit o raritate.
Activitățile realizate în cadrul proiectelor socio-educaționale
au efect dublu: dezvoltă abilități și atitudini, dar și atrag
tehnologiile moderne în păstrarea și promovarea moștenirii
culturale autohtone.
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Parteneri în realizarea proiectului au fost: Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, Instituția de
Educație Timpurie „Prichindel”, Primăria și Consiliul comunei Fîrlădeni.

Lecții învățate și recomandări
Participanții consideră că în cadrul proiectului au fost create condiții pentru dezvoltarea
personală la nivel individual, contribuind la creșterea stimei de sine, a asertivității persoanelor,
deschiderea pentru cooperare, manifestarea inițiativei și a creativității.
Activitățile derulate și bunele practici în implementarea proiectelor au oferit posibilitatea
de a organiza un program de activități socio-educaționale pentru copii, tineri și adulți, iar
produsele intelectuale elaborate, prin promovare, vor contribui la îmbunătățirea imaginii
comunității.
Mobilizarea comunității în cunoașterea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale a
fost posibilă prin:
Modernizarea comunicării cu actorii comunitari din localitate și din afara ei prin tradiții;
Încurajarea și stimularea dezvoltării capacităților creative;
Promovarea bunelor practici pentru inițierea altor proiecte educațional-culturale în
comunitate;
Crearea condițiilor de petrecere a timpului liber plăcut și organizat.
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Opinii ale experților:
La Fîrlădeni, prin actualul proiect a fost valorificat potențialul centrelor educaționale
create anterior, al Liceului și grădiniței. A rămas activă echipa – nucleu creată în proiectele
anterioare, liderul grupului fiind Antonina Cucovici, susținută de membrii Centrului.
Este un avantaj că problema proiectului a derivat din activități consolidate deja (au rămas
în tematica proiectelor anterioare), dar au fost diversificate activitățile. Echipa a integrat ideea
modernă a proiectului în contextul devenit tradițional: păstrarea și transmiterea moștenirii
culturale. Elevii au devenit grupul-țintă de bază, prin intermediul lor tehnologiile moderne au
devenit mai accesibile generațiilor în etate. Echipa a reușit sensibilizarea a numeroși membri ai
comunității care s-au implicat în realizarea obiectivelor proiectului.

Asociația Obștească „VIITOR PLUS LUPA-RECEA”
satul Lupa Recea

Preliminarii
Asociația Obștească „VIITOR PLUS LUPA-RECEA”, din satul Lupa Recea, raionul Strășeni a
fost fondată în anul 2017 în cadrul proiectului „E DUrabil! Angajarea comunității în susținerea
educației” implementat de ADPSE Catalactica prin Proiectul de Sprijinire a Reformelor în Educație
(MERP) al Fundației Soros-Moldova.
În procesul de optimizare a școlilor copiii din satul Lupa-Recea au fost lipsiți de posibilitatea
încadrării în activități extracurriculare și de oportunitățile de a-și petrece timpul liber calitativ din
punct de vedere educațional. Printre obiectivele organizației se numără: extinderea și
diversificarea sistemului de educație parentală; crearea oportunităților pentru educația tinerei
generații în corespundere cu necesitățile socio-economice la etapa contemporană; utilizarea
TIC în ridicarea nivelului de instruire și în educația părinților și elevilor; antrenarea copiilor din
satul Lupa Recea în activități extracurriculare.
Un rol important în implementarea proiectelor socio-educaționale de către Asociația
Obștească „VIITOR PLUS LUPA-RECEA” îl au profesorii pensionari din localitate, lucrătorii
grădiniței și ai bibliotecii publice, câteva persoane adulte cu un simț civic bine dezvoltat, elevii
și unii tineri din sat care sunt studenți la diferite instituții de învățământ.
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CADRE
DIDACTICE
PENSIONARE

ELEVI,
TINERI
DIN LOCALITATE

PERSOANE
ADULTE CARE
NU AU COPII
DE VÂRSTĂ
ȘCOLARĂ

PĂRINȚI

Cu ce probleme se confruntă astăzi
comunitatea ca mediu și factor
educațional?
Echipa de proiect este conștientă de multitudinea de probleme cu caracter socio-educațional în
localitate. Membrii echipei sunt ferm convinși că multe dintre acestea pot fi soluționate prin
implicarea membrilor comunității. Printre ele se numără:
1. Valorificarea tradiților și obiceiurilor din localitatea natală și a istoriei ținutului natal.
2. Orientarea profesională a tinerei generații.
3. Crearea condițiilor pentru organizarea de activități educaționale extracurriculare;
4. Susținerea copiilor din familiile cu copii de vârstă școlară la pregătirea temelor pentru
acasă;
5. Menținerea în stare funcțională a parteneriatului educațional școală-familie;
6. Crearea condițiilor pentru petrecerea timpului liber al copiilor și adulților.

Problema importantă selectată pentru a fi soluționată
Echipa de proiect a stabilit că la soluționarea acestor probleme se poate ajunge prin
organizarea unor activități de familiarizare a copiilor și adulților cu diverse tipuri de echipament
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din categoria TIC, cu unele aplicații specializate, dar și de formare a priceperilor elementare de
utilizare a acestora, cu regulile de securitate în mediul online.

Premisele pentru implementarea proiectului au fost:
 Interesul pentru tematică a copiilor și a părinților;
 Posibilitatea de a atrage organizații abilitate să desfășoare activități educaționale
specifice;
 Existența unei baze materiale minime pentru organizarea activităților educaționale
și a spațiului oferit în sediul ex-gimnaziului din localitate.

Asociația a optat pentru implementarea proiectului „TIC în suportul educației continue a
tinerilor și adulților”. Echipa de realizare a proiectului a fost constituită din cadre didactice
pensionare, persoane din localitate care sunt interesate de asigurarea continuității în educația
informală a membrilor comunității, elevi și părinți.
Scopul proiectului a fost: Valorificarea resurselor TIC în sprijinul educației extrașcolare și a
formării continuie a tinerilor și adulțior din Lupa Recea.

Obiectivele particulare au fost:
1. Dezvoltarea de abilități și competențe în utilizarea eficientă a TIC la copii și adulți din
Lupa Recea.
2. Promovarea metodelor de siguranță online în rândul utilizatorilor de internet.
3. Transferul de cunoștințe și diseminarea rezultatelor proiectului.

Activitățile realizate în cadrul proiectului:
1.

Seminar de inițiere în utilizarea TIC a copiilor și adulților.

2.

Elaborarea resurselor cu caracter educațional cu utilizarea TIC.

3.

Atelier de creativitate și dezvoltare „Utilizarea TIC în viața de zi cu zi”.

4.

Campanie de informare privind securitatea pe internet .

5.

Concurs de cunoștințe teoretice și abilități practice „Eu sunt cel mai sigur on-line”

6.

Gala resurselor digitale cu caracter educațional elaborate.
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Care sunt elementele care demonstrează
importanța activităților realizate?
În procesul desfășurării activităților au fost implicați mai mulți specialiști în domeniu, atât
invitați din afara comunității, cât și reprezentanți ai comunității: moderatori din organizația
Precept Ministries Moldova, profesori de informatică și tehnologii informaționale, tineri din
localitate care își continuă studiile în diverse instituții de învățământ superior și centre de
excelență, reprezentanți ai ONG.
Adolescenții care au participat pe parcursul proiectului au fost motivați și s-au încadrat cu
entuziasm la planificarea activităților după interes.
Activitățile cu caracter practic și seminarele conduse de tinerii din sat, studenți la diferite
instituții de învățământ superior, au trezit interesul părinților care au fost motivați să-și formeze
unele abilități digitale. Aceasta i-a determinat pe unii să-și achiziționeze calculatoare pentru a
putea aplica în practică cele însușite.
La debutul proiectului, părinții participau ca spectatori, pe parcurs, însă, s-au încadrat în
procesul de desfășurare a activităților.

Care sunt acțiunile concrete
care au lăsat amprente
în viața comunității?
1. Informarea părinților despre securitatea în mediul online și mecanismele de operare cu
echipament TIC le permite să-și asiste copiii în procesul de navigare pe internet și
studierea materiilor școlare. Comunitatea a devenit mai receptivă la necesitățile
dezvoltării tinerei generații într-o eră a tehnologiilor.
2. Părinții implicați diseminează cunoștințele obținute și informația în comunitate. Procesul
de implicare a comunității în activități educaționale și culturale a devenit mai vizibil.
3. În cadrul concursurilor organizate elevii au realizat diverse filmulețe cu caracter
educațional, cultural, privind ocrotirea mediului și măsurile de diminuare a poluării.
4. O parte din membrii comunității au fost atrași în a se implica în activitățile din cadrul
Centrului educațional, socializând cu copiii și alți consăteni.
5. Centrul educațional a achiziționat inventar sportiv, jocuri de societate, laptop, proiector,
creând condiții pentru extinderea spectrului de activități ale elevilor și adulților din
comunitate.
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• Au organizat activitățile de
formare teoretico-practică
a elevilor și adulților
privind utilizarea TIC.

• Au participat la activitățile de
formare teoretico-practică
privind utilizarea TIC, au creat
resurse educaționale.
• Au organizat activitățile
practice de utilizare
a TIC

Elevii,
tinerii

• Au organizat concursul
de elaborare a resurse
educaționale cu
utilizarea TIC.

Profesorii,
educatorii,
bibliotecara

Membrii
comunităţii

Părinţii
Au participat la
activitățile de formare
teoretico-practică privind
utilizarea TIC

Au participat
la organizarea activităților
culturale și sportive

Asociația a susținut inițiativele locale prin organizarea de activități sportive în care au fost
implicate 3 generații: copii, părinți, bunei. Aceasta a oferit un cadru specific și noi dimensiuni
acestor activități. Evenimentele au fost diseminate la nivel de comunitate, astfel băștinașii au
devenit mai receptivi, mai curioși și interesați să participe la activități.

Adesea părinții nu dețin controlul privind folosirea de către
copii a gadgeturilor conectate la internet. În era digitalizării
părinții trebuie să-și dezvolte continuu abilitățile elementare
de utilizare a TIC.
NOTA
BENE

Activitățile formative comune pentru adulți, tineri, copii
contribuie la dezvoltarea abilităților cognitive, la crearea
condițiilor pentru comunicare inteligentă și
responsabilizarea cetățenilor din comunitate.
La etapa actuală gestionarea defectuoasă a condițiilor de
sortare și colectare a deșeurilor de ordin tehnologic conduce
la degradarea serioasă a mediului atât în localitățile mari cât
și în cele mici.
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Parteneriate stabilite: Primăria Codreanca; Gimnaziul Codreanca; Asociația Română de Literație,
Filiala Republica Moldova; Centrul de Consultanță EXCELLENCE +.

Lecții învățate și recomandări
În baza analizei procesului de implementare de proiect a stabilit următoarele:
1. Au fost dificultăți privind managementul resurselor financiare, deoarece aceasta nu este
o procedură simplă în activitatea unui coordonator de proiect începător.
2. Planificarea activităților trebuie să se facă evitând sezonul recoltării.
3. Succesul proiectului poate fi asigurat prin delegarea de sarcini către majoritatea
membrilor echipei.
4. Asociația dispune deja de echipament pentru organizarea activităților educaționale
achiziționat în cadrul proiectelor (proiector, laptop, ecran, imprimantă) și membrii se pot
concentra pe elaborarea de noi proiecte care să aducă beneficii comunității.
Opinii ale experților:
La Lupa Recea echipa de proiect se coagulează în jurul unei familii din localitate pentru
implementarea de proiecte socio-educaționale. Populația simte necesitatea de a păstra
funcțională clădirea fostului gimnaziu pentru a avea un centru de agrement, dar prea puțini sunt
cei care se implică cu entuziasm.
Echipa–nucleu a proiectului a fost constituită din membri ai comunității, participanți și în
alte proiecte (cu o acoperire mai modestă). În procesul de identificare a problemei soluționabile
cu resursele disponibile s-a insistat pe necesitatea de a consolida și a capacita resursele umane.
Participanții au întâmpinat dificultăți la prioritizarea problemelor, dar mai ales la realizarea
obiectivelor asumate. S-a pornit de la necesitățile grupului-țintă accesibil – elevii, apoi s-au
alăturat părinții lor, care simt necesitatea de a-și forma abilități elementare de lucru cu diverse
tipuri de dispozitive digitale și de navigare în rețeaua internet.
De asemenea au fost dificultăți tipice pentru comunitățile mici: echipa a fost nevoită să
atragă formatori din exterior, deoarece în localitate nu sunt specialiști în domeniul tehnologiilor
informaționale; s-a constatat imposibilitatea implicării unui număr mare de persoane din cauza
pasivității; nu s-a reușit să se ajungă la tinerii din localitate, care după absolvirea gimnaziului au
rămas în sat ș.a.
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În comunitățile mici este necesar ca liderii autentici să fie susținuți de
reprezentanții autorităților pentru a accesa proiecte, inclusiv socioeducaționale.
Sediile instituțiilor de învățământ și culturale trebuie să fie în
întreținute în condiții decente (chiar și în cazul „optimizării”) pentru
desfășurarea activităților care contribuie la dezvoltarea intelectuală și
culturală a membrilor comunității.

N OTA
BENE

Sediile instituțiilor de învățământ și culturale, terenurile sportive și de
joacă pentru copii trebuie să fie utilizate în beneficiul comunității
pentru educația nonformlă și informală a membrilor.
Instruirea în afara sistemului formal de învățământ (instruire nonformală și informală) nu este foarte răspândită printre locuitorii
Moldovei. Astfel, doar 0,6% din toată populația de 10 ani și mai mult
urmează cursuri sau studiază ceva individual, din propria inițiativă. Cei
care practică asemenea instruire, dedică în medie câte 2,3 ore pe zi. În
rândul acestora, femeile studiază 2,6 ore/zi, iar bărbații 1,4 ore/zi.4
Asigurarea cu specialiști a acțiunilor de educație nonformlă și
extinderea posibilităților de gestionare a formării personalității prin
educația informală trebuie să fie responsabilitate a autorităților publice
locale.

4

Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă (gov.md)
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Asociația Obștească Centrul de Educație,
Comunicare, Dezvoltare şi Creativitate Sireți
Asociația Obștească Centrul de Educație, Comunicare, Dezvoltare si Creativitate Sireți, este o
asociație obștească non-guvernamentală, apolitică, non-profit care promovează în activitatea sa
valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statului de drept. Asociația a fost
fondată în anul 2017 la inițiativa unui grup de inițiativă local care a participat la implementarea
proiectului „Angajarea comunității în susținerea educației”.
Printre obiectivele organizației se numără: elaborarea și promovarea proiectelor culturale,
sociale și sportive; întreprinderea acțiunilor concrete de protecție și restabilire a mediului natural;
contribuirea la dezvoltarea activismului social la tineri și valorificarea potențialului lor intelectual
în beneficiul comunității.

TINERI
DIN
LOCALITATE

ELEVI

CADRE
DIDACTICE
DIN LT SIREȚI

PERSOANE
ADULTE CARE
NU AU COPII
DE VÂRSTĂ
ȘCOLARĂ

PĂRINȚI

Un rol important în implementarea proiectelor socio-educaționale de către Asociația
Obștească Centrul de Educație, Comunicare, Dezvoltare si Creativitate Sireți îl au tinerii din sat
care sunt studenți la diferite instituții de învățământ și, uneori, sunt atrași în calitate de consultanți
pentru organizarea mai eficientă a activităților ce ating aspecte legate de viitoarea lor profesie.

Cu ce probleme se confruntă astăzi
comunitatea ca mediu și factor
educațional?
Echipa de proiect a identificat o multitudine de probleme cu caracter socio-educațional care pot
fi soluționate prin implicarea membrilor comunității. Printre ele se numără:
1. Necesitatea promovării unor relații comunitare eficiente;
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2. Implicarea foarte slabă a părinților în procesul decizional în instituțiile de învățământ din
localitate;
3. Lipsa activităților de educație parentală și a adulților în conformitate cu cerințele
educaționale actuale;
4. Necesitatea elaborării și implementării la nivel de comunitate a unei strategii de educație
axată pe interese: activități extracurriculare orientate spre însușirea aplicativă a
disciplinelor din științele exacte și ale naturii; activități extrașcolare care să dezvolte
aptitudinile elevilor pe diverse segmente cum ar fi creativitatea tehnică, arte, protecția
mediului; educație pentru sănătate; instruirea pentru un comportament adecvat în situații
de risc, etc.
Problema importantă selectată pentru a fi soluționată
În urma unui sondaj făcut pe un eșantion de 300 de tineri cu vârstele 15 – 25 ani, s-a
constatat că anual pe teritoriul satului Sireți se întâmplă diferite accidente de tip: înec, incendii,
electrocutare, accidente rutiere, inundații, intoxicații etc.. Programa școlară nu prevede studierea
unor practici de evitare a situațiilor de risc. Realizarea unor activități educaționale teoretice și
practice cu tinerii din localitate ar contribui la formarea conduitei adecvate în situații de risc și
la diminuarea consecințelor acestora.
Premise pentru implementarea proiectului:
 resurse umane bine intenționate;
 susținerea din partea APL-ului local;
 acces la sursele de informare;
 existența în localitate sau în vecinătate a unor organizații abilitate să desfășoare
activități educaționale specifice pentru formarea conduitei adecvate în situații de
risc.
Asociația a optat pentru implementarea proiectului „Angajarea comunității în promovarea
unui mod de viață sănătos și a educației pentru evitarea situațiilor de risc”. Echipa de realizare a
proiectului a fost constituită din cadre didactice, elevi și părinți.
Scopul proiectului a fost: Valorificarea parteneriatelor educaționale și diversificarea
surselor de informare privind modul de viață sănătos și evitrea situațiilor de risc.
Obiectivele particulare au fost:
1. Organizarea a 4 activități teoretico-practice privind modurile de acționare și evitare a
situațiilor de risc cu participarea tinerilor și elevilor din localitatea Sireți.
2. Crearea unui stand informativ în vederea sensibilizării populației privind rolul educației
în prevenirea și evitarea situațiilor de risc.
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3. Promovarea rezultatelor activitatilor proiectului pe rețelele de socializare și în massmedia.
4. Evaluarea abilităților dezvoltate pe parcursul activităților teoretico-practice în cadrul
concursului final „Sănătoși și curajoși”.
Activitățile realizate în cadrul proiectului:
1. Activitatea teoretico–practică cu participarea reprezentanților Î.C.S. RED UNION
FENOSA, S.A.
2. Activitatea teoretico–practică cu participarea reprezentanților Unității de Pompieri
Strășeni.
3. Activitate teoretico–practică cu participarea reprezentanților Centrului de Sănătate
Sireți și ai Liceului Teoretic Sireți.
4. Crearea standului informativ cu statistici și recomandări cu privire la evitarea situațiilor
de risc.
5. Desfășurarea concursului final de simulare a situațiilor de risc „Sănătoși si curajoși”.
În activități au participat elevi și tineri din localitate ghidați de cadre didactice. Activitățile cu
caracter teoretic au fost moderate de reprezentanții Î.C.S. RED UNION FENOSA, Unității de Pompieri
Strășeni, Centrului de Sănătate Sireți. Fiecare activitate cu caracter teoretic a fost urmată de câte
o activitate de tip seminar în cadrul cărora au fost consolidate cunoștințele teoretice, au fost
organizate victorine și concursuri pentru a identifica cei mai buni cunoscători ai modalităților de
comportament în situațiile de risc. În afară de această, pe fiecare tematică au fost desfășurate
activități practice pentru formarea abilităților de a acționa eficient în situații de risc. Concursul final
„Sănătoși si curajoși” a inclus simularea unor situații de risc și evaluarea abilităților formate la elevi
și tineri în cadrul activităților anterioare. Pentru evaluarea echipelor participante au fost atrași: un
student viitor pompier; doi antrenori sportivi; o studentă la medicină.

Care sunt acțiunile concrete
care au lăsat amprente în viața
participanților și a comunității?
Activitățile cu caracter practic au fost organizate și desfășurate de echipe de profesioniști
din întreprinderile și organizațiile specializate: Î.C.S. RED UNION FENOSA, Unitatea de
Pompieri, Centrul de Sănătate. Paralel s-au implicat tineri din localitate care își fac studiile
în domeniile energeticii, medicinii, serviciilor de intervenții în cazuri de urgență etc.
Simularea acțiunilor în cazuri de urgență a avut loc cu utilizarea echipamentului utilizat în
condiții reale.
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Tinerii instruiți în cadrul proiectului, în colaborare cu APL și alți voluntari, au întreprins o
excursie de cercetare pe teritoriul satului pentru a constata starea și securitatea stațiilor
electrice existente de pe întreg teritoriul satului.
Pentru evaluarea abilităților participanților în cadrul concursului final de simulare a
situațiilor de risc „Sănătoși si curajoși” au fost invitați specialiști sau viitori specialiști în
domeniu, originari din localitate.

Au ghidat elevii în și tinerii în
procesul de formare a
abilităților privind modurile
de acționare și evitare a
situațiilor de risc

Au participat la activitățile de
formare teoretico-practică
privind modurile de acționare
și evitare a situațiilor
de risc
Elevii,
tinerii

Profesorii

Membrii
comunităţii

Părinţii
Au asigurat parțial
evenimentele din punct de
vedere logistic

Au participat în
calitate de experți la
evaluarea abilităților
echipelor de tineri și elevi
participanți la concursul final

Care sunt elementele
care demonstrează importanța
activităților realizate?
A crescut numărul copiilor și tinerilor dornici de a se implica în activitățile proiectului.
A apărut interesul și deschiderea consătenilor adulți de a se implica în soluționarea
diferitor probleme legate de organizarea și desfășurarea unor activități din proiect.
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În cadrul proiectelor socio-educaționale este recomandată
atragerea profesioniștilor la organizarea activităților de
informare preventivă pentru cunoașterea de către cetățeni a
tipurilor de risc specifice zonei lor de competență.
NOTA
BENE

Organizațiile neguvernamentale care implementează
proiecte în domenii specifice legate de prevenirea riscurilor
trebuie să organizeze demersuri privind inspectarea locurilor,
a obiectelor care reprezintă surse de apariție a accidentelor,
să participe la avertizarea și înștiințarea despre posibilitatea/
iminența producerii unor situații de urgență pentru evitarea
sau reducerea efectului negativ asupra persoanelor,
animalelor și bunurilor.

Parteneriate stabilite: LT Sireți; RED UNION FENOSA or. Chișinău; Unitatea de pompieri
Strășeni, Centrul de Sănătate Sireți.

Lecții învățate și recomandări
Analiza post-proiect a managementului a condus la conștientizarea importanței vitale de
a planifica minuțios proiectele pentru a decide fundamentat pe baza informației exhaustive,
daca este rezonabilă / fezabilă sau nu ideea de proiect, ținând cont de aspectele sociale,
considerentele etice, capacitatea de mobilizare a comunității etc.. În consecință, echipa de
proiect a stabilit următoarele repere:
 Sa fim mai precauți în alegerea echipei de implementare a proiectului și la
distribuirea responsabilităților fiecărui membru al echipei.
 Să privim lucrurile în avans, să analizăm riscurile posibile pentru a evita eșecurile în
implementarea proiectelor.
 Să anticipăm impactul proiectului, ca rezultat, să proiectăm niște activități bine
gândite ca impactul să fie unul pozitiv.
 La etapa de proiectare să fie bine argumentată lista achizițiilor și consultate prețurile
pentru a evita apariția problemelor ce țin de distribuirea resurselor financiare în
procesul de implementare a proiectului.
 Să nu proiectăm activitățile de bază pentru perioada estivală.

Pe parcursul implementării proiectului echipa a întâlnit multe dificultăți, din analiza cărora
au putut fi trasate unele perspective de dezvoltare precum:
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 Echipa trebuie si se orienteze și spre studierea experiențelor pozitive de
implementare a proiectelor socio–educaționale de către diverse organizații din țară
și de peste hotare;
 Este necesară extinderea Asociației prin atragerea noilor membri, a voluntarilor
dornici de a se implica în elaborarea și implementarea de proiecte;
 Trebuie să fie planificată instruirea membrilor echipei în elaborarea conceptelor de
proiecte și managementul acestora;
 Pentru a fi asigurat succesul în implementarea proiectelor este importantă
consolidarea legăturilor de parteneriate atât cu Asociațiile implicate in proiect, cât și
cu cele locale, raionale pentru îmbogățirea experienței echipei și satisfacerea
necesităților beneficiarilor.

Asociația Obștească Centrul de Educație, Comunicare, Dezvoltare și Creativitate Sireți
beneficiază de sediu în Casa de cultură din localitate care i-a fost pus la dispoziție prin decizia
autorităților publice locale. Este un spațiu bine amenajat, situat în zona accesibilă a satului,
atractiv pentru desfășurarea activităților. Asociația dispune de echipament pentru organizarea
activităților educaționale achiziționat în cadrul proiectelor anterioare: proiector, laptop, ecran,
imprimantă.
Primăria Sireți susține activitățile Centrului de Educație, Comunicare, Dezvoltare și
Creativitate prin acordarea suportului logistic după necesitate.

Opinii ale experților:
Într-o comunitate atât de mare există potențial uman pentru rezolvarea multor probleme
cu caracter socio-educațional, dar este și dificil de ajuns la el pentru a-l informa și a-l mobiliza.
În cadrul primei etape a proiectului Capacitarea actorilor educaționali în vederea creșterii
potențialului parteneriatelor pentru susținerea educației la Sireți, spre deosebire de proiectele
anterioare, punctul de start a fost școala. Echipa de proiect s-a constituit având drept nucleu sau
grup de inițiativă profesorii, iar beneficiari au fost reprezentanții celui mai accesibil grup-țintă
– elevii. În acest mod s-a mers pe calea rezistenței minime iar unii reprezentanți ai Asociației,
membri din comunitate care au constituit Grupul de Inițiativă Locală Sireți, fondatori ai AO, au
rămas în umbră, s-au retras din activități.
Echipa a dezvoltat ideea din preocupările proiectelor implementate anterior. Ideea
proiectului a fost originală și chiar extrem de importantă în virtutea faptului că omul modern
este acaparat de noile tehnologii și uită adesea de pericolele tăinuite de acestea.
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Membrii comunităților mari aflate în zonele periferice ale
localităților urbane necesită a fi motivați dar și
responsabilizați pentru a manifesta comportament proactiv.

NOTA
BENE

La implementarea de proiecte socio-educaționale în
localitățile aflate în zonele periferice ale orașelor pot fi atrase
persoane profesioniste în diverse domenii originare din
localitate, precum și viitori specialiști din rândul studenților
instituțiilor de învățământ de divers nivel care locuiesc aici.
Impactul general al proiectelor socio-educaționale mici
poate fi major, dacă este susținut de reprezentanții APL.
Motivarea copiilor și a tinerilor în vederea promovării
cetățeniei active poate produce modificări semnificative a
sistemului valoric al comunităților.
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Asociația Obștească a Pedagogilor
și Părinților „Speranța”
satul Taraclia

Asociația Obștească a Pedagogilor și Părinților „Speranța” din s. Taraclia raionul Căușeni are
experiență bogată de colaborare cu Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din localitate și de
implementare în comun a proiectelor educaționale. Asociația are obiectivele de a consolida
eforturile autorităților publice locale în organizarea procesului educativ-instructiv conform
principiilor de umanizare și democratizare, de a contribui la dezvoltarea multilaterală a membrilor
comunității, de a crea un parteneriat durabil elevi-părinți-profesori și altele. În Liceul Teoretic
„Ștefan cel Mare și Sfânt” din s. Taraclia își fac studiile circa 450 de elevi.

Cu ce probleme se confruntă astăzi
comunitatea ca mediu și factor
educațional?
Din chestionarele aplicate copiilor și părinților a fost stabilit că sunt părinți care nu-și cunosc
copiii și petrec foarte puțin timp împreună cu ei deoarece nu li se creează condiții benefice, că
în mediul rural sunt puține oportunități etc.
La nivel comunitar au fost identificate multe probleme cu caracter socio-educațional care
sunt semnalate și la nivel național5, inclusiv:
1.

Absenteismul elevilor din familii defavorizate;

2.

Consecințe nefaste ale consumului de alcool;

3.

Promovarea insuficientă a bunelor practici educaționale la nivel de comunitate;

4.

Modul pasiv de viață al membrilor comunității și neimplicarea în dezvoltarea ei etc.

S-a constatat că o parte dintre părinți nu au beneficiat ei însăși de o bună educație în
familiile din care provin, nu au conștientizat că este foarte important să consacre mai mult timp
comunicării cu copiii, să discute cu ei orice subiect, să citească împreună și să discute cărțile
citite, să analizeze învățămintele pentru a le urma în viață.

5

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4055 Utilizarea timpului în Republica Moldova
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Depășirea acestor dificultăți a fost văzută în organizarea a diverse activități destinate
dezvoltării comunității, atragerea în activități educaționale a membrilor familiilor defavorizate și
promovarea, în rândul acestora, a valorilor general umane, inclusiv prin intermediul lecturii.
Asociația a optat pentru implementarea proiectului „Timpul de calitate în copilărie: Crearea
oportunităților pentru ca familiile să petreacă mai mult timp împreună”. Echipa de realizare a
proiectului a fost constituită din cadre didactice, elevi și părinți.

CADRE
DIDACTICE
ACTIVE

ELEVI,
TINERI

ORGANIZAȚII
PARTENERE
LOCALE

PĂRINȚI

Scopul proiectului a fost: Sensibilizarea părinților privind necesitatea consolidării relațiilor
părinți-copii prin implicarea directă a părinților și copiilor în organizarea timpului petrecut
împreună.

Obiectivele particulare au fost:
1. Instruirea a 30 de părinți (mame, tați, bunei) privind rolul relațiilor părinți-copii în educație.
2. Sporirea activismului părintesc și consolidarea abilităților educaționale ale lor prin
implicare în ateliere de lucru în comun.
3.

Prezentarea și promovarea exemplelor pozitive de relaționare părinți-copii.
Activitățile realizate în cadrul proiectului au fost:

1. Organizarea a 4 ateliere tematice privind educația și petrecerea timpului liber împreună
cu copiii:
 Importanța comunicării. Comunicarea eficientă între generații.
 Proiectarea unui eveniment educațional în sânul familiei (o zi de naștere,
aniversarea unei date importante, alt eveniment).
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 Dezvoltarea motivației pentru învățare: lectura și învățarea autoreglată
(Prezentarea/înscenarea secvențelor preferate din operele citite).
 Educația în viața noastră (Elaborarea posterului „Traseul educațional al elevului
secolului XXI”).
2. Activități comune ale membrilor familiei „Suntem o echipă de mâni dibace!”. (Părinții,
buneii și copiii au confecționat diverse obiecte, au brodat cu mărgele și au participat la
o expoziție a lucrărilor realizate.)
3. Masa rotundă de totalizare: momentele trăite în procesul de implementare a proiectului
au fost descrise și analizate de către părinți, copii, formatorii implicați în proiect.

Ateliere
tematice
Teme:
•

Importanța comunicării.
Comunicarea eficientă
între generații

•

Educația în viața noastră

•

Proiectarea unui
eveniment educațional în
sânul familiei

•

Dezvoltarea motivației
pentru învățare: lectura și
învățarea autoreglată

Activităţi
comune

Diseminarea
experienţei

Genericul:
„Suntem o echipă de mâni
dibace!”

Workshop
„Învățarea creativă şi
inspirată bazată pe
utilizarea tehnologiilor
moderne”

Beneficiari:
Membri de diferite vârste ai
familiilor atrase în proiect

Beneficiari:
20 de elevi și profesori din
Gimnaziul Văsieni, r-nul
Telenești
și din Lupa Recea, r-nul
Strășeni
Masa rotundă de totalizare

Beneficiari:
30 de părinţi
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Care sunt 4 acțiuni concrete
care au lăsat amprente
în viața comunității?

01

02

Au avut impact activităţile în
ateliere, deoarece au inclus şi
componenta practică, care i-a reunit
pe membrii familiilor pentru a
acţiona întru realizarea unei lucrări
comune.

Atelierele de lucru în comun au creat
un mediu favorabil pentru ca unii
părinţi şi bunei mai modeşti din fire
să se manifeste în cel mai activ mod,
să-şi revizuiască propriile principii de
realţionare cu copiii şi să dorească
să împărtăşească experienţele trăite
cu participanţii la evenimentele
proiectului.

03

04

S-a demonstrat că lecturarea
operelor literare în mod individual
sau împreună cu membrii familiei
este benefică educaţiei, este
motivantă pentru dezvoltarea
cognitivă și facilitează trecerea la
învățarea autoreglată.

Expoziţia de lucrări realizate a trezit
interesul publicului, iar autorii
lucrărilor au dăruit produsul muncii
lor bunicilor, părinţilor, profesorului
preferat etc., dedicându-le şi
discursuri emoţionante.

Parteneriate stabilite
APP Speranța cooperează intens cu instituțiile și organizațiile din localitate: Centrul
multifuncțional „Concordia”; Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”; Centrul social de zi „Casa
în care mă simt copil”; Biblioteca școlară din liceu, Biblioteca publică din s. Taraclia; Grădinița
de copii „Ghiocel”; APL Taraclia; AO „Plai Natal”; SRL „Bogatmos”.

Lecții învățate și recomandări
O parte dintre membrii echipei de management și a echipei de implementare au fost
oameni noi și a durat puțin până când fiecare s-a obișnuit cu noul rol. Dar potențialul resurselor
umane ale AOPP „Speranța” a crescut manifestându-se prin conștientizarea rolului AO în cadrul
parteneriatului. Încrederea în membrii echipei a permis extinderea listei de formatori cu capacități
și competențe specifice și creșterea potențialului formatorilor, care au adoptat tehnici inovatoare
de pregătire și desfășurare a activităților și au menținut ridicat nivelul de interes al participanților.
În cadrul proiectului a avut loc acumularea unor exemple de bune-practici în care munca bună,
corectă, valoroasă realizată va putea fi exploatată la maximum în proiectele viitoare.
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Experții au remarcat că forța motrice în activitățile proiectului provine de la profesorii
Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”; din Taraclia, directorul fiind și manager de proiect cu
rol de lider autentic. Echipa-nucleu a fost constituită din profesori cu experiență în proiecte. Prin
abnegația și entuziasmul echipei de proiect s-a reușit implicarea părinților în activitățile
implementate și valorificarea parteneriatului cu centrele comunitare din localitate.

Familia trebuie să-și planifice activitățile comune, ținând
cont de interesele tuturor membrilor ei și de capacitatea de
implicare a fiecăruia. Activitățile comune ale membrilor
familiei trebuie să se axeze și pe dezvoltarea valorilor general
umane, nu doar pe dobândirea de bunuri materiale.
NOTA
BENE

Comunicarea este vitală în depășirea obstacolelor de diversă
natură.
Lectura și discuția operelor literare dezvoltă competența de
comunicare.
Părinții trebuie să fie conștienți de valoarea și importanța
lecturii în formarea personalității.
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Centrul de Asistență și Intervenții Comunitare
satul Văsieni

Preliminarii
Centrul de Asistență și Intervenții Comunitare (AO CAIC) este o asociație obștească locală
cu sediul în satul Văsieni, raionul Telenești, înregistrată la 19 iulie 2003.
Misiunea asociației constă în promovarea și implementarea practicilor pozitive de
intervenție comunitară prin dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru membrii comunității
(copii, familii, persoane în etate în dificultate etc.) supuși riscului excluderii și marginalizării
sociale, în modernizarea instituțiilor publice educaționale și culturale, în asigurarea accesului
cetățenilor la informații de interes public și la luarea deciziilor.
AO CAIC dispune de experiență în implementarea proiectelor realizate cu suportul
donatorilor: Fundația SOROS-Moldova, Fundația JANIVO, Oficiul Băncii Mondiale în Moldova,
Ambasada SUA la Chișinău etc.
Asociația are calitatea de membru al Forumului Organizațiilor de Femei din Moldova, al
Consiliului Raional al Tinerilor din Telenești, al Asociației pentru Caritate și Asistență Socială
„ACASĂ”, cooperează cu Direcția Generală Educație și Secția de Asistență Socială din Telenești.
Asociația Obștească CAIC a inițiat colaborarea cu IP Gimnaziul Vasieni în anul 2003, odată
cu implementarea proiectului „Integrarea școlară și socială a copiilor în situații de risc” (2004 2005) susținut de BEDC și Oficiul Băncii Mondiale din Moldova. În anul 2005 a fost realizat
proiectul „Vocea copiilor” în cadrul căruia a fost creat radioul școlar și elevii au fost inițiați în
domeniul activității jurnalistice. În anii 2005 – 2006, în cooperare cu instituția școlară și asociația
părinților și profesorilor a fost realizat proiectul „Teritoriu amenajat – tineret educat” având ca
rezultat îmbunătățirea infrastructurii gimnaziului, proiect susținut de IREX. În anul 2014, cu
suportul Asociației a fost renovată cantina școlară (a fost procurat echipament, mobilier) și
oferite computere pentru sala media. În perioada 2016 – 2018, cu suportul Fundației Soros
Moldova, au fost realizate câteva proiecte orientate spre activizarea actorilor din comunitate în
sprijinul educației.
Cu fiecare an, numărul locuitorilor satului Văsieni este în scădere, fapt ce afectează, în
primul rând, calitatea resurselor umane rămase în localitate. Implicarea unor resurse alternative
în procesul educațional (părinții elevilor Gimnaziului Văsieni, tineri, studenți originari din
localitate, persoane care au emigrat etc.) poate oferi anumite soluții prin organizarea de acțiuni
socio-educaționale special proiectate.
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În cadrul acestui proiect echipa a fost creată având drept nucleu cadrele didactice din
Gimnaziul Văsieni, fiind atrași și absolvenți ai gimnaziului care își fac studiile în colegii și
universități din țară.

Persoane
descen-dente
din localitate

Profesorii

Elevii

Cu ce probleme se confruntă astăzi
comunitatea din Văsieni
ca mediu și factor educațional?
Analiza situației în comunitate a permis echipei de proiect identificarea mai multor probleme
socio-educaționale, inclusiv:
1. Implicarea redusă a părinților/actorilor educaționali din comunitate în gestionarea
proceselor educaționale la nivel comunitar.
2. Parteneriate socio-educaționale slab dezvoltate în comunitate.
3. Lipsa activităților educaționale inovative și creative în cadrul gimnaziului și în celelalte
instituții publice din localitate.
4. Copiii și adulții nu au suficiente oportunități de dezvoltare prin educația nonformală.
5. Colectivele artistice locale nu au posibilitatea să-și manifeste talentul și abilitățile pe
deplin din cauza lipsei echipamentului adecvat.
Problema importantă selectată pentru a fi soluționată
În școală și comunitate predomină modelele educaționale tradiționale care perpetuează
modele de comportament și relaționare socială cu efecte limitate asupra educației în general
(școală, comunitate, instituții publice etc.) Din cauza deficienței de abordări creative în activitățile
educaționale (școlare și comunitare) posibilitățile de identificare a soluțiilor viabile pentru
dezvoltarea comunității sunt reduse.
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În acest proiect s-a optat pentru dezvoltarea la părinți, profesori și copii a unor abilități și
competențe de a iniția, proiecta și gestiona acțiuni socio-educaționale axate pe abordarea
creativă și pro-activă.
Elaborarea și implementarea unui program educațional orientat spre dezvoltarea creativității
pentru părinți și profesori din satul Văsieni și organizarea în cadrul Gimnaziului a unei școli de vară
pentru copii au fost selectate ca fiind oportune înviorării procesului educațional formal.
Premise pentru implementarea proiectului:
 Cadre didactice determinate să-și dezvolte competențele profesionale;
 Deschiderea din partea unor persoane cu experiența necesară, originare din
localitate, pentru a sprijini echipa de proiect;
 Interesul și motivația pozitivă a elevilor de a participa în activități creative.

Asociația a optat pentru implementarea proiectului „Comunitatea încurajează
creativitatea”. Echipa de realizare a proiectului a fost constituită din cadre didactice, elevi și
părinți. Pentru organizarea seminarelor au fost cooptați formatori.
Scopul proiectului a fost: Crearea condițiilor și contextului favorabil de dezvoltare a
creativității la elevi și tineri.

Obiectivele particulare au fost:
Dezvoltarea creativității la adulți (părinți și profesori).
Diversificarea activităților educaționale creative pentru copii în comunitate.

Activitățile realizate în cadrul proiectului:
Elaborarea conceptului programului de dezvoltare a creativității la adulți.
Elaborarea conceptului Școlii de vară creative pentru copii, identificarea și mobilizarea
mentorilor pentru activitățile Școlii de vară creative.
Organizarea Școlii de vară creative pentru 20 de copii, follow-up privind realizarea ideilor
creative ale copiilor (evenimente publice, jocuri de societate pentru tineri etc.).
Promovarea activităților Școlii de vară creative prin media socială și activități publice.
Organizarea seminarelor pentru părinți și profesori.
Subiectele abordate au fost :
 Metode non formale în educația copilului;
 Educația non formală și creativitatea;
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 Feedback-ul constructiv în activitățile non formale;
 Utilizarea instrumentelor digitale în educația copilului;
 Comunitatea creativă.

Care sunt acțiunile concrete
care au lăsat amprente
în viața comunității?
Școala de vară a fost organizată și coordonată de 10 animatori locali (profesori și tineri
absolvenți) pentru 2 grupuri de copii (grupa mică – 7-11 ani și grupa mare – 12-15 ani).
Profesorii Gimnaziului Văsieni și-au dezvoltat abilitățile profesionale, în special, pentru
proiectarea și organizarea activităților extracurriculare și non-formale.
În perioada menționată au fost realizate multiple activități creative (jocuri, concursuri)
care au contribuit la dezvoltarea de abilități de relaționare, cunoaștere și acțiune:
 Valorificarea capacităților de analiză și sinteză, de exprimare a propriilor gânduri și
idei; stimularea spiritului competitiv;
 Învățarea în formă experimentală a relaționării sociale și a modului de rezolvare a
problemelor în mod strategic;
 Dezvoltarea capacității de gândire, de analiză a informațiilor primite și de generare a
soluțiilor creative, elocvente;
 Dezvoltarea abilităților de coordonare a acțiunilor individuale și de grup.

Instruirea
adulţilor
5 seminare pentru
un grup de cadre
didactice și părinți
Teme:
•

Educația non formală și
creativitatea

•

Utilizarea instrumentelor
digitale în educația
copilului

Instruirea
adolescenților

Oragnizarea Școlii
de vară creative pentru copii
Elaborarea conceptului
Școlii de vară de către
cadrele didactice:
5 zile de activități creative

Beneficiari în cadrul
activităților Școlii de vară

Promovarea activităților
Școlii de vară creative
prin media socială
și activități publice

•

2 grupuri a câte 10-12 elevi
•

•

dezvoltarea abilităților
creative
participarea la
evenimente publice,
implicarea în jocuri de
societate pentru tineri
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Care sunt elementele care demonstrează
importanța activităților realizate?
Copiii și-au exprimat interesul pentru continuarea activităților educaționale creative care: să
dureze mai mult; să fie organizate mai frecvent; să fie noi, mult mai diverse.
Numărul de beneficiari ai proiectului a fost mult mai mare, decât cel planificat inițial.
Echipa de proiect a atras ex-absolvenți de succes ai Gimnaziului Văsieni în realizarea unor
activități.
Modelele de activitate au fost preluate de către alte instituții publice din localitate (ex:
Biblioteca publică).

• Elevii au participat la Școala
de vară și și-au dezvoltat
abilități de relaționare,
cunoaștere și acțiune
• Tinerii au realizat
activități creative
cu elevii
post-școala
de vară

Elevii,
tinerii

Profesorii

Și-au dezvoltat abilitățile
profesionale, au proiectat
și organizat activități
extracurriculare și
nonformale
în cadrul
Școlii de vară

Reprezentanți
ai instituțiilor
culturale locale
Părinţii
Au asigurat parțial
evenimentele din punct de
vedere logistic

Au preluat
experiența de
proiectare și organizare
a activităților
extracurriculare și
nonformale

În cadrul proiectului a fost inițiată colaborarea cu Gimnaziul „Ioan Gr. Teodorescu” din
Ruseni, jud. Neamț (România).
În rezultatul implementării proiectului, în programa școlară a fost inclus cursul opțional
Arta ceramicii.
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Părinții au devenit mai interesați de activitățile educaționale în comunitate – contribuie
financiar la organizarea activităților extrașcolare (dans), se auto-organizează pentru organizarea
de evenimente (spectacole, participarea la concursuri).

NOTA
BENE

Cadrele didactice din localitățile rurale au nevoie de
susținere, inclusiv prin implicarea în activități de formare
continuă dedicate aspectelor teoretice și practice de
organizare a activităților extracurriculare la disciplinele de
studii și de dezvoltare personală.
Elevii și tinerii din localitățile rurale își doresc să relaționeze
în cadrul unor cluburi, cercuri pe interese care contribuie la
dezvoltarea lor personală și intelectuală.

Parteneriate stabilite: Gimnaziul Văsieni; Biblioteca publică Văsieni; Gimnaziul „Ioan Gr.
Teodorescu” din Ruseni, jud. Neamț (România).

Lecții învățate și recomandări
Activitățile din cadrul acestui proiect au oferit o anumită experiență echipei de proiect, nu
doar cu referire la efectele educaționale propriu-zise, ci și cu referire la modalitățile de activizare
educațională a comunității. Această experiență conturează sugestii despre premisele reușitei
activității grupului de lucru.
Actorii educaționali, în urma instruirii, au acumulat forme și metode moderne de depășire
a dificultăților de ordin socio-educațional, dar și bune practici de valorificare a potențialului
parteneriatelor în scopul creșterii calității educației.
Echipa a constatat că astfel de proiecte sunt foarte necesare, dar presupun perioade mai
îndelungate de timp pentru realizare. Ceea ce s-a reușit în actualul proiect este o sensibilizare
asupra problemelor, o înțelegere a faptului că comunitatea are potențial educațional, poate
gestiona mecanisme prin care schimbă comportamente. Numai că aceste mecanisme trebuie
activizate, să fie amplificate relațiile de colaborare, experimentate practici educaționale moderne.

Opinii ale experților:
La Văsieni o persoana activă originară din localitate a atras profesorii în implementarea de
proiecte socio-educaționale. Genul acesta de proiecte se deosebește de proiectele care presupun
dezvoltarea infrastructurii prin faptul că activitățile educaționale influențează comportamente
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care s-ar putea manifesta peste o perioadă de timp, nu imediat și nu neapărat prin adăugarea
beneficiilor materiale.
Din start au fost constatate dificultăți de identificare a ideii de proiect și a modalității de
realizare. Echipa de proiect a mizat pe școală la realizarea obiectivelor. Grupul-țintă de intervenție
au fost în exclusivitate elevii.
Concluzia de bază este că grupul de inițiativă s-a confruntat cu problemele unei comunități
mici și izolate.
1. Comunitățile mici, izolate, duc lipsă de lideri autentici
locali cu autoritate.
2. Proiectele socio-educaționale sunt menite să creeze
canavaua pentru comunicare eficientă și dezvoltarea
intelectuală a membrilor comunității.
NOTA
BENE

3. Jocurile de societate la noi în țară sunt promovate și
practicate insuficient, dar ele au un rol important în
dezvoltarea la indivizi a proceselor psihice, a spiritului de
observație, capacității de memorare, a cunoștințelor
despre lumea în care trăim.
4. Într-o comunitate izolată cluburile de jocuri intelectuale
și de societate au șansa să adune împreună oamenii
creativi care să susțină educația tinerei generații în mod
informal.
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CONCLUZII
Cele 6 comunități implicate în proiectul Capacitarea actorilor educaționali în vederea
creșterii potențialului parteneriatelor pentru susținerea educației sunt total diferite: amplasarea
geografică, dimensiunile localității, structura ocupațională, modalitatea de administrare la nivel
local, setul de instituții educaționale și de cultura funcționale.
Este de remarcat faptul că fiecare echipă de proiect a ales ca prin mini-proiectele
implementate să promoveze importanța dezvoltării personale și intelectuale în rândul elevilor,
tinerilor, dar și a adulților. Putem vorbi despre o tendință de a atrage membrii comunității în
activități care vor aduce beneficii post-proiect.
ADPSE Catalactica a acumulat o experiență valoroasă pe baza implementării proiectelor
socio-educaționale în localitățile Republicii Moldova. Proiectele au vizat, de regulă, soluționarea
problemelor selectate drept stringente și abordabile de o echipă locală. S-a urmărit consolidarea
echipelor, astfel încât ele să devină independente în monitorizarea procesului de implementare
a proiectelor și capabile să evalueze rezultatele.
Managementul proiectelor a impus respectarea anumitor standarde și proceduri clare
pentru a asigura transparența și eficiența în realizarea activităților, dar și la cheltuirea fondurilor
alocate.
Un scop indirect al fiecărui proiect a fost extinderea echipelor de entuziaști conștienți de
necesitatea implicării personale pentru soluționarea problemelor.
Analiza procesului de implementare a proiectelor și de raportare a permis formularea unor
concluzii ce țin de trei aspecte: capacitățile organizaționale; utilizarea resurselor; capacitatea
de autoevaluare a organizației.
Vom remarca faptul că Asociațiile au nominalizat în calitate de manageri de proiect
persoane responsabile, care au demonstrat abilități de monitorizare și evaluare a activităților:
Ion Jitari, directorul Gimnaziului Făleștii Noi; Antonina Cucovici - președinta AO „PRO FEMINA”,
Fîrlădeni; Elena Cojocaru – președinta AO „VIITOR PLUS LUPA-RECEA”; Taisia Țurcanu –
președinta AO Centrul de Educație, Comunicare, Dezvoltare si Creativitate Sireți; Pelaghia Traci
– directoarea Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Taraclia, Căușeni; Sabina BaciuDanilov - președinta AO Centrul de Asistenţă şi Intervenţii Comunitare din Văsieni, Telenești.
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Activitățile de monitorizare și evaluare au fost percepute de ei ca activități curente și
sistematice. În ciuda faptului că în majoritatea cazurilor managerii de proiect dețin și funcții
administrative în instituții de învățământ, au reușit să mobilizeze echipele pentru a atinge
obiectivele asumate în proiecte.
Percepția generală cu privire la procesul intern de monitorizare și evaluare a activităților
proiectelor este că managerii de proiecte și-au asumat cea mai mare responsabilitate, reușind
să delege celorlalți membri doar unele sarcini. Este salutabil faptul că membrii echipelor sunt
receptivi la apelurile managerilor și participa la discuțiile ce vizează luarea deciziilor.
Echipele de implementare a mini-proiectelor locale au manifestat o grijă deosebită și
corectitudine în utilizarea resurselor financiare distribuite. Dar asociațiile tinere (din punctul de
vedere al experienței de activitate în bază de proiect]e) trebuie să atragă specialiști în identificarea
și gestionarea de fonduri, în evidența și managementul financiar.
Asociațiile implicate în proiect trebuie să-și dezvolte capacitatea de autoevaluare a
organizației, să-și identifice resurse pentru evaluări din exterior la toate compartimentele de
activitate. Experiența de raportare cu privire la executarea proiectelor trebuie consolidată prin
studii specifice testate din punct de vedere științific și practic.
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