ÎNVĂT PENTRU A REUŞI
Uniunea Meşterilor Populari
mun. Chişinău
Coordonator – Ion Bălteanu

Scopul

Promovarea culturii învăţării pe tot parcursul vietii prin intermediul implicarii
in serviciile de formare a mestrerilor populari din republica

Obiectivele

1.Organizarea serviciilor de instruire vocaţională in domeniul mestesuguri-lor
p/u grupuri de persoane dezavantajate;
2.Promovarea Culturii învăţării la adulti prin intermediul organizării claselor
publice de măiestrie;
3.Motivarea şi stimularea meşterilor populari pentru antrenarea lor în activităţi
de instruire a adulţilor;
4.Lărgirea bazei normative de activitate a meşterilor populari prin elaborarea şi
aprobarea la Ministerul Educaţiei a 2 curricule pentru instruirea vocaţională la
meseriile „Ceramica” şi „Dantelăria”;
5.Avansarea capacităţilor profesionale ale meşterilor populari pentru ridicarea
nivelului de calitate a instruirii adulţilor.
 Meşteri popularii din toate regiunile republicii (min. 50 persoane) care
vor participa în traininguri de formare, clase de măiestrie profesională,
tabere de creaţiesi care prin activităţilor lor vor promova conceptul
LLLsi EA;
 20 adolescenţi cu dezabilităţi mentale(şc.N5 din or.Chişinău) cu vîrsta
de 16-19 ani, care vor fi instruiţi la specialitatea „Ceramica” în baza
atelierului amenajat în proiectul anterior;
 60 de femei de la ţară (90% sunt şomere), cu vărstă medie 40-45 ani,
vor căpăta abilităţi vocaţionale la specialitatea „Dantelărie” cu
specializare în tehnica „Frivolitte”, în scopul angajării lor n cîmpul
muncii la domiciliu;
 Beneficiarii indirecţi – participanţi la diverse activităţi de
formare(vizitatorii), consumatorii produselor didactice desfăşurate în
cadrul proiectului.
 50 de persoane(meşteri populari) îşi vor dezvolta capacităţile
pedagogice şi profesionale în cadrul activităţilor de EA planificate şi
organizate în proiect;
 80 persoane cu dezabilitati si şi persoane neangajate în cîmpul muncii
vor beneficia de servici gratuite de formare vocaţională;
 2 curricule pentru instruirea vocaţională la meseriile „Ceramica” şi
„Dantelăria” pentru lărgirea bazei normative de activitate a meşterilor
populari vor fi elaborate şi aprobate la Ministerul Educaţiei;
 o echipă de formatori mai pregătiţi în domeniul EA;
 meşteri populari motivaţi să participe la activităţi EA.

Grupul ţintă

Impactul

Sprijin financiar
dvv international
Moldova

6 000 EURO

Bugetul total

13 280 EURO

