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INSTRUIREA ADULŢILOR - INSTRUIREPE TOT PARCURSULVIEŢII 
 
 
Scopul Crearea Centrului de Educaţie şi Cultură pentru Adulţi ”NicolaeCasso” în 

comuna Chişcăreni, rn. Sîngerei 
Obiectivele 
 

1.Promovarea la nivel de comună  şi de raion a conceptelor EA şi LLL; 
2.Crearea serviciilor de Educaţie a Adulţilor pentru cetăţenii din comunitate; 
3.Implicarea persoanelor de vîrsta a III-a în viaţa comunităţii; 
4.Dezvoltarea parteneriatului transfrontalier, inclusiv pe probleme de EA. 
 

Grupul  ţintă 
 

 Adulţii de vîrstaa III-a, dar şi cei care fac parte din categorii şi contexte 
sociale vulnerabile şi/sau marginalizate. În acest sens, vom iniţia un Club al 
Seniorilor, pentru a-i motiva pe vîrstnici să devină cetăţeni activi ai 
comunităţii din care fac parte, astfel schimbîndu-şi  şi modul de viaţă. În 
cadrul acestui club, vom desfăşura activităţi culturale, precum ar fi ansamblul 
de bărbaţi, fondarea unui teatru social, organizarea şezătorilor, în scopul 
promovării obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale. De asemenea, vom organiza 
activităţi de instruire, care vor fi moderate de către formatori naţionali şi 
locali; 

 Adulţii  de vîrstă medie, care, conform Analizei de nevoi, au solicitat 
studierea limbilor moderne, în special limba engleză, TI, educaţie pentru 
sanatate, educaţie pentru tradiţii ş.a.; 

 Adulţii tineri  au solicitat instruiri în domeniul antreprenoriatului şi a 
orientării în carieră, a limbilor straine şi a IT. 

 
Impactul 
 

 CECA  ”N.Casso” va contribui la dezvoltarea comunitară; 
 CECA ”N.Casso”va facilita dezvoltarea spiritului cetatenesc;  
 Se va schimba modul de gîndire a adulţilor; 
 Se vor dezvolta parteneriate între tinerii şi adulţii din Chişcăreni, din zona 

Chişcăreni şi din localitatea Drajna, jud. Prahova, România; 
 Va creşte nivelul de cultură şi instruire a membrilor comunităţii; 
 Va creşte gradul de implicare a adulţilor în soluţionarea problemelo 

rcomunităţii; 
 Adulţii vor fi motivaţi pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 
Bugetul  total 9 200 EURO 
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