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OPORTUNITATI SI  PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE  
PENTRU  ADULTII  DIN COMUNA  CIOCILTENI 

 
Scopul  
 

Dezvoltarea serviciilor de educaţie a adulţilor prin extinderea activitatii  
Complexului  de  Mestesuguri din comuna Ciocilteni 

 
Obiectivele 
 

1. Promovarea conceptelor de Educaţie a Adulţilor şi Învăţare pe Tot 
Parcursul Vieţii; 

2. Elaborarea cursurilor de  studiere a unor meserii populare; 
3. Iniţierea cursurilor de  IT pentru începători; 
4. Stimularea interesului persoanelor de vîrsta a III-a pentru acţiunile 

comunitare. 
Grupul  ţintă 
 

 femei din familii vulnerabile cu virsta cuprinsa intre 22-45 ani, cu  
studii medii, dar si cu studii  medii speciale; unele cu calificare  in  
anumit domeniu, neangajate in munca, dar  cu ocupatii  casnice; 

 20 femei vor studia cate un curs de  meserii populare  inclusiv 4 
genuri (dupa nevoi şi interese); 

 16 femei vor studia in 2 grupe, un curs de initiere IT. 
Viitorii nostri beneficiari sunt adulti activi care: 
manifesta  interes fata de oferta educaţională, propusă de Complexul de 
Meşteşuguri,  
inteleg schimbarea, formarea continua ca  mijloace de echilibru şi adaptare 
la lumea  in dezvoltare,  ar aplica in viata cotidiana cele învăţate si ar 
transmite  cunostintele  capatate si altor membri ai societatii.  

 
Impactul 
 

 Abilitatile si experienta capatată in cadrul activitatilor proiectului le 
va oferi beneficiarilor          o viziune a unui viitor  mai bun. 

 Din moment ce adultul se percepe pe sine ca avind capacitatea  de  a  
realiza ceva nou, i se insufla increderea in sine de a reusi si mai 
mult.  

 Adultii vor avea o influenta pozitiva asupra dezvoltarii 
personalitatii tinerii generatii, transmiţînd cunostintele capatate si 
altor membri ai societatii.  

 Institutiile de stat, societatea civila din regiune, care au tangenta 
cu educatia si instruirea maselor, vor prelua ideea de educatie a 
adultilor. 

 Activitatile din acest proiect vor fi ca un prim pas in renasterea 
satului, ca o comunitate de cultură şi educaţie pentru cetăţeni. 
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