RAPORT NARATIV-REZUMAT

Organizația Agenţia „Pro Dezvoltare Rurală”
Luna de raportare octombrie 2011.

Denumirea şi formatul evenimentului Activitate cultural- artistică „Persoanele în etatepromotori ai valorilor în comunitate”

Data si locul desfăşurării 02 octombrie 2011, Centrul social „ Casa MADEJDA”, s.
Lăpuşna

Grupul-ţintă, _________participanţi
•
•
•
•
•

Persoane în etate din comunitate.
Reprezentanţi ai APL: funcţionari primărie, consilieri;
Reprezentanţă ai instituţiilor educaţionale şi sociale din comuna Lăpuşna
Reprezentanţi ai secţiei raionale de cultură, mass-media raională.
Reprezentanţi ai bisericii

Agenda sau program:
!2.00 – 15.00
Înregistrarea participanţilor
Discurs: ”Tezaur de platină a comunei Lăpuşna. Oameni şi destine”
Mesajul preotului”Credinţa ca valoare”
Cuvînt de salut din partea oaspeţilor.
Concert. „Valori oglindite în creaţia populară orală.”
Prînzul de sărbătoare „La sarmale şi plăcinte”
„Hai la horă”

Metodele didactice / de desfăşurare
Prezentare
Discurs
Concert
Moderare
Discuţie

Obiectivele evenimentului
Sensibilizarea comunităţii şi a factorilor de decizie asupra necesităţii de educaţie a adulţilor pe
tot parcursul vieţii şi promovarea valorilor prin grija faţă de persoanele în etate.

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor propuse, în ce măsură au fost
realizate obiectivele?
Pentru evaluarea gradului de realizare a obiectivelor a fost aplicată metoda observaţiei şi a
discuţiilor cu participanţii care şi-au exprimat opinia despre eveniment.
Toţi participanţii cu care au discutat membrii echipei de implementare şi-au exprimat gradul de
satisfacţie pentru participare la eveniment, astfel putem face concluzia că evenimentul şi –a
realizat obiectivul preconizat.

Concluzi vizavi de promovarea culturii Învăţării la Adulţi in contextul activităţii
desfăşurate.
În discursurile vorbitorilor s-a pus accent pe conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii:
învăţare de la tot şi de la toţi, mai ales, de la persoanele în etate care sunt tezaurul de platină al
societăţii, promotorii valorilor în comunitate.
Sugestii de optimizare a desfăşurării pe viitor a Zilelor EA:
•

Ar fi bine să nu coincidă datele evenimentelor şi să se organizeze de către oficiul central
vizite reciproce în cadrul reţelei pentru schimb de experienţă şi debrifare pe loc. Din
debrifare se învaţă multe lecţii.

•

Nu e de prisos să se elaboreze o fişă de reper în care să se pună accente: ce dorim să
obţinem în urma realizării unui asemenea eveniment.

•

Să fie mediatizat pe larg evenimentul, dar să se lucreze în prealabil cu reprezentanţii mass
media de la nivelul oficiului central, care să fie orientaţi ce trebuie de fapt să urmărească
la aceste evenimente.

