
Educația Adulților: o performanţă reală a 
comunităţii Chişcăreni 

O.O. Centrul de PromovareşiOrientareEuropeană DIALOG 

com. Chişcăreni, rn. Sîngerei 

Coordonator -Vorica Ignatiuc 

REZUMATUL PROIECTULUI  

Scopul Consolidarea CECA „N. Casso” ca centru de reper pentru 
reţeaua dvv-international Moldova 

Obiectivele 1. Consolidarea Clubului Seniorilor prin desfăsurarea 
activităţilor educaţionale pentru vîrstnici; 

2. Diversificarea Serviciului de formare prin desfăşurarea 
training-urilor tematice pentru adultii din comunitate şi cei din 
localităţile învecinate; 

3. Promovarea experienţei centrului în EA la nivel regional şi 
naţional. 

Grupul ţintă  Adulţii de vîrsta a III-aÎn cadrul şedinţelor Clubului 
Seniorilor, care se vor desfăşura cu genericul ”Dialogul 
generaţiilor”, vor fi organizatediscuţii cu membriisăişi cu 
altepersoane din comună. Înacest an am 
planificatextindereaactivităţilor cu senioriişiîn 5 sate vecine. 

 Adulţii de vîrstă medievor participa la trainingului tematic 
”Reciclareadeşeurilorînconditii de gospodarie”, vor avea 
posibilitatea să participe în calitate de invitaţi la şedinţele 
Clubului Seniorilor pentru a construi Dialogul între generaţii 
şi a facilita transferul de cunoştinţe şi abilităţi către generaţia 
mai tînără. De asemenea, vor beneficia de cursuri de instruire 
în domeniul IT, vor participa la activitatea tematică 
(comunitară şi intercomunitară) ”Familia mea – cetatea mea”, 
cît şi la activităţile din cadrul SEAM. 

 APL şi actori comunitari din zonaChişcăreni - un parteneriat 
activ cu APL-le şi actorii comunitari din satele vecine 
Chişcărenilor, se va face transfer de cunoştinţe şi idei în 
aceste sate pentru a-i determina să se includă în procesul de 
EA. 

 Membri CALM-va fidiseminată experienţa Centrului către 
membrii Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, 
pentru a-i motiva să ”adopte” în localităţile lor idei de 
promovare a EA. 

Impactul  CECA este consolidat și oferă servicii educationale vîrsticilor 
din comunitate, inclusiv membrilor ClubuluiSeniorilor din 
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zonaChişcăreni; 
 Serviciul de instruire a adultilor din cadrul CECA este 

dezvoltat si diversificat prin oferirea de 
programeactualesolicitate de beneficiari; 

 Experienta CECA estediseminată la diverse 
niveluriadministrativ-teritoriale; 

 Rezultatele CECA sîntoglnditeînalmanahul 
”Dialogulgeneraţiilor”; 

 Centrul întreprinde acțiuni de atragere a sprijinului din 
parteacetătenilor, actorilor comunitari și APL. 

Sprijin financiar dvv 
international Moldova

4 800 EURO 

Bugetul total 6 300 EURO 
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