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Introducere  
 

Literație la puterea a treia - Focalizare pe familii rome (LIT3) este un proiect de doi ani, care 

a demarat la 1 decembrie 2013 și se încheie la 30 noiembrie 2015. Proiectul urmăreşte să 

dezvolte și să încurajeze politici eficiente care promovează literația în familie (lectura și 

educația pentru sănătate) pentru și în comunitățile rome dezavantajate, cu scopul de a 

îmbunătăţi rezultatele copiilor romi în sistemul de învățământ și abilitățile de literație ale 
adulților romi.    

Idea de a implica o diversitate de factori interesați a apărut atunci când inițiatorii proiectului 

Literație la puterea a treia - Focalizare pe familii rome au început să se gândească la aspecte 

precum „Cum ne vom asigura că proiectul nostru este sustenabil? Cum ne asigurăm că 

proiectul e mai mult decât un program de literație în familie pentru familii rome?” În timp ce 
întocmeam lista cu părțile care au un interes potențial în literația în familie, ne-am dat 

seama că dificultatea va consta în menţinerea acestei listei la o dimensiune relativ ușor de 

gestionat și în același timp includerea acelor factori care au o importanță cheie și pe care am 
putea să ne angajăm realist vorbind să îi câștigăm ca susținători ai inițiativei noastre pe 

durata celor doi ani de proiect. „Stakeholder/ factor interesat” – împreună cu „literația în 

familie”, „romi” și „strategie” au devenit cele mai frecvent utilizate sintagme în descrierea 

proiectului.  

Cine sunt factorii interesați? În primele luni ale proiectului,  „stakeholder” a fost unul dintre 

termenii pe care în echipa noastră europeană – lucrând în patru țări și vorbind diferite limbi 
materne – am simțit nevoia să îl definim în comun pentru a ne asigura că înțelegem cu toții 

același lucru când folosim acest termen atât de des rostit în limbajul oficial al proiectului, 

dar foarte rar analizat în profunzime. Mai mult, ne pregăteam să folosim termenul în 
expresii precum „potențiali factori interesați” și „grup de lucru al factorilor interesați” și 

doream să identificăm „factori interesați implicați” – ca urmare a fost absolut necesar să ne 

fie extrem de clar ce înțelegem prin „factor interesat”.  

Cine sunt stakeholder-ii noștri? În LIT3, aceștia au fost reprezentanți ai unor instituții, 

organizații și indivizi cu interes legitim, cu „miză” în programul de literație pentru familie la 
nivel local, național și european, La nivel local, categoriile de factori interesați includ – pe 

lângă familiile rome – reprezentanți ai autorităților locale: primăria, autoritățile locale sau 

regionale din învățământ, asistența socială, sănătate; școli; facultățile care pregătesc cadre 

didactice, asistenți sociali, personal medical; familii, părinți și asociații ale părinților; asociații 
comune ale părinților și cadrelor didactice; mediatori școlari; cabinete medicale, spitale; 

biblioteci și bibliotecari; organizații neguvernamentale (ONG-uri) care lucrează în sau pentru 
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comunități de romi, ONG-uri educaționale și din domeniul sănătății, organizații caritabile, 

donatori, organizații de voluntari și voluntari, edituri etc.  

Această publicație reflectă perspectiva a patru organizații neguvernamentale active în 

domeniul educației în trei țări europene diferite: două în România, una în Slovacia și una în 
Muntenegru. Dorim să prezentăm reflecțiile asupra experienţelor noastre în ceea ce 

privește implicarea factorilor interesați în elaborarea strategiilor locale de literație în familie 

pentru Cluj-Napoca (România), Dolný Kubín (Slovacia) și respectiv Podgorica (Muntenegru). 

Am decis să împărtășim reflecțiile noastre pentru a disemina cele învățate din procesul pe 
care l-am inițiat în comunitățile  noastre locale. Sperăm că, pe de o parte, veți fi inspirați să 

inițiați procese similare, iar pe de altă parte, că veți putea învăța din unele greșeli pe care le-

am făcut. În esență, încercăm să prezentăm în această publicație ceea ce am fi prețuit să 
avem noi ca sursă de învățare înainte să ne angajăm în călătoria provocatoare – dar care ne-

a oferit și recompense – de promovare a literației în familie în locuri unde termenul 

„literacy” însuși este dificil de tradus.  

Prezenta publicație este structurată astfel: după o scurtă descriere a contextului în care am 

lucrat (capitolul 1), vom prezenta Modelul Schimbării prin Dialog (MSD) (capitolul 2) la care 

am recurs pentru a structura prezentarea experiențelor noastre (capitolul 3), precum și 

reflecțiile noastre asupra factorilor cheie ai succesului (capitolul 4). Lista de referințe 

bibliografice – unele dintre acestea s-ar putea dovedi resurse utile – precum și glosarul și 
anexele completează publicația. 

În timpul finalizării acestei publicații, Rețeaua Europeană de Politici de Literație (European 

Literacy Policy Network - ELINET) sărbătoarea, în a doua decadă a lunii septembrie 2015, 
Săptămâna Europeană a Literației. Dedicăm această carte inițiativei europene de realizare a 

viziunii comune: aceea ca fiecare adult – inclusiv etnicii romi – să dobândească abilitatea de 

a înțelege, a evalua și a interacționa cu textul scris pentru a-și îmbogăți cunoștințele și a-și 
consolida capacitatea de a-și atinge scopurile și pentru a contribui la dezvoltarea sustenabilă 

a comunității proprii și a societății în ansamblu.  
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Mulțumiri 
 

 

Această publicație conține predominant text de natură reflexivă, ca atare nu ar fi fost 

posibilă în absența obiectului reflecției – factorii interesați din cadrul proiectului LIT3. 

Autorii doresc să mulțumească tuturor membrilor grupurilor de lucru din Cluj-Napoca 

(România), Podgorica (Muntenegru) și Dolný Kubín (Slovacia) pentru procesul de învățare pe 
care l-au parcurs alături de noi, pentru timpul și energia investite în programul de literație 

pentru familie, în seria de întâlniri și mese rotunde, dar în primul rând pentru dedicația față 

de cauza promovării și implementării literației pentru familie în comunitățile rome 
dezavantajate, precum și pentru determinarea de a produce schimbări pozitive în aceste 

comunități. Nu am fi reușit să realizăm nimic fără familiile rome – copii, părinți și bunici; fără 

școli – profesori, mediatori școlari și directori, prieteni de lectură; fără voluntari; fără 
reprezentanții instituțiilor publice locale, regionale și centrale – inspectoratele școlare, 

autoritățile din domeniul serviciilor sociale și de sănătate, bibliotecile, instituțiile de 

învățământ superior – care s-au implicat în acest demers;  fără organizațiile 
nonguvernamentale și experții din domeniul educației pentru romi – din țările LIT3 și din 

alte țări europene – care ne-au oferit expertiza lor valoroasă și ne-au ajutat astfel să ne 

apropiem mai mult de scopul nostru.  

Mulțumim, de asemenea, lui Jennifer Litster pentru comentariile ei pe marginea 

manuscrisului, care ne-au ajutat să îmbunătățim semnificativ această publicație. 

 

Autorii 
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Capitolul 1. Contextul 
 

Proiectul LIT3 
 

Obiectivul general al proiectului Literație la puterea a treia - Focalizare pe familii rome (LIT3) 

este să influențeze pozitiv practicile cotidiene și atitudinile părinților și copiilor, ca parte a 

scopului pe termen mai lung de a încuraja sprijinul continuu și implicarea părinților în 

educația copiilor romi. Am lucrat în trei localități1: în Cluj-Napoca, România, am implicat 

familii rome care trăiesc în două cartiere diferite, ambele cu o populație majoritar romă cu 

statut socio-economic modest (unul dintre „cartiere” se situează pe groapa de gunoi a 

orașului, unde oamenii îşi fac traiul sortând și colectând materiale care pot fi reciclate); în 

Dolný Kubín, Slovacia, am implicat mai degrabă familii rome integrate în comunitatea locală; 

iar în Podgorica, Muntenegru, ne-am centrat pe familiile rome care trăiesc în tabăra de 

refugiați de la Konik, situată la marginea orașului.   

Pe baza celor învățate din etapa analizei de nevoi, puncte tari și interese ale acestor familii, 

am elaborat programul de literație în familie (LF) și l-am pilotat pe patru grupuri de familii, 

cu membri din trei generații (de unde și sintagma din titlul proiectului „la puterea a treia”). 
Am colectat date – de la copii și adulți, precum și de la facilitatorii LF și cadrele didactice – 

pentru a putea formula concluzii corecte din experiența implementării programului. Ceea ce 

am constatat în urma cercetării se regăsește în documentul de poziție/ policy brief-ul 

intitulat „Literația în familie produce rezultate”, care la rândul său a stat la baza elaborării 

strategiilor locale de LF în cele trei localități: Cluj-Napoca, Dolný Kubín și Podgorica. 

În vara anului 2014, 89 copii romi cu vârste între 5 și 12 ani și 54 adulți, mai ales mame, au 

participat la programul de literație în familie în cele trei țări. Programul a constat din 16 

activități de tip atelier, a câte 3 ore, la care participanții au citit și au interacționat cu texte 
pentru a construi sensuri, și-au dezvoltat limbajului, precum și au experimentat aspecte 

sociale ale învățării. Promotorii programului, inclusiv grupul factorilor interesați, au 

beneficiar de sprijinul voluntarilor, al studenților, care au sprijinit activitățile din cadrul 

atelierelor și au contribuit la recrutarea părinților, precum și a „prietenilor de lectură”, care 
erau copii romi din clase de gimnaziu sau liceu.2 

                                                           
1
 Pentru mai multe detalii, a se vedea Literacy Cubed Needs Analysis Report (în limba engleză) la adresa 

http://www.lit3-project.eu/wp-content/uploads/2014/05/Literacy-Cubed-Needs-Analysis_FINAL_June_2015.pdf 
 (accesat la 14.09.2015) 
2
 A se vedea Curriculum de literație pentru familie (lectură și educație pentru sănătate) la http://www.lit3-

project.eu/outcomes/ (accesat la 14.09.2015) 
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Pentru a ne asigura că rezultatele proiectului vor dăinui, în fiecare oraș implicat am elaborat 

strategii de promovare și implementare a programelor de LF, cu participarea factorilor cheie 
la nivel local. În esență, factorii interesați au fost implicați în fiecare activitate majoră a 

proiectului LIT3 – de la analiza de nevoi la elaborarea strategiilor locale (vezi Fig. 1 mai jos). 

În primul trimestru al proiectului, am constituit grupurile de lucru ale factorilor interesați 
(GLFI) în fiecare localitate, aceste grupuri urmând să se întâlnească de cinci ori în ședințe 

formale de-a lungul proiectului. În plus, am organizat întâlniri cu așa-numiții „stakeholderi 

potențiali”: mai multe grupuri omogene – profesori, studenți, reprezentanți ai unor 

organizații caritabile etc. – care nu au fost implicate în proiect pe toată durata sa, însă – în 
cadrul unor întâlniri cu echipa de proiect – am ținut să le informăm despre documentul de 

poziție și alte rezultate ale proiectului și să le consultăm referitor la strategia locală, să 

colectăm feedback-ul lor și ideile pentru asigurarea sustenabilității proiectului.  

 

Fig. 1. Implicarea factorilor interesați în activitățile proiectului 

 

 

 

 

 

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

Parteneriatul LIT3 
 

Pentru a înțelege mai bine perspectiva organizațiilor ale căror reflecții și lecții învățate le 

redăm în acest volum, este nevoie să vi le prezentăm pe scurt. Parteneriatul a inclus cinci 

organizații din patru țări, precum și șase parteneri asociați, dintre care cinci ONG-uri rome și 

o instituție publică.  

Partenerii care au implementat proiectul au contribuit fiecare cu punctele lor tari la reușita 

proiectului, iar rolurile conducătoare s-au atribuit în funcție de domeniile principale de 
expertiză (a se vedea Fig. 2 mai jos). Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru 
Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC) – persoană juridică română – este o rețea de peste 20 

de organizații europene și non-europene, incluzând PCMNE și Orava ADE. Misiunea sa este 
promovarea gândiri critice în educație la nivel global. CILSDGC percepe rolul său principal ca 

fiind cel de facilitator al colaborării internaționale între profesori cu scopul de a contribui la 

dezvoltarea lor profesională continuă și la inovare în domeniul educației. Proiectul său 
principal, Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (Reading and Writing for 

Critical Thinking – RWCT), a avut ca rezultat principal un program global de dezvoltare 

profesională pentru profesori, care a ajuns la peste 50.000 de cadre didactice în 42 de țări.  
UCL Institute of Education (IOE) este instituția conducătoare din Marea Britanie în domeniul 

educației și formării profesorilor, precum și al cercetării educaționale. Și-a construit această 

reputație pe realizările obținute de-a lungul unei istorii de peste 100 de ani. IOE a efectuat 

cercetări educaționale în peste 100 de țări. În cadrul proiectului LIT3, IOE a fost reprezentat 
de către Centrul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Literația și Numerația Adulților 

(National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy – NRDC), care 

a colaborat cu parteneri din Marea Britanie, Uniunea Europeană și din alte regiuni ale 
globului pentru a genera cunoștințe despre învățarea adulților și pentru a folosi aceste 

cunoştinţe la elaborarea unor politici și la îmbunătățirea practicilor educaționale. Literația în 

familie este un domeniu de interes major al NRDC, care și-a stabilit o reputație în acest sens 
pe baza expertizei acumulate de-a lungul ultimilor ani. NRDC a realizat cercetări calitative și 

cantitative referitor la impactul programelor de literație în familie pentru agenții britanice și 

transnaționale. Acestea au presupus colaborare strânsă cu persoanele care învață, cu 
practicienii din domeniu, cu furnizorii de programe, dar și cu finanțatori și alți cercetători 

pentru a descrie și conceptualiza cât mai clar programele de LF.    

Asociația Learn&Vision (ALV) din România, promotor al învățării pe tot parcursul vieții, este 

un furnizor de programe de formare a adulților, cu experiență semnificativă în educația non-

formală, de tipul atelierelor de învățare care se adresează cadrelor didactice, părinților, 

formatorilor, managerilor școlari, bibliotecarilor. Deși este o organizație relativ tânără, ALV 
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are colaboratori cu multă experiență în educație: profesori universitari, psihologi, cadre 

didactice, care împărtășesc interesul față de cercetarea educațională și inovare. Programele 

de formare oferite de ALV se focalizează nu doar pe dezvoltare profesională, ci și pe 

dezvoltarea personală a adulților, în scopul îmbunătățirii calității timpului petrecut în familie 

și al proceselor de învățare intergenerațională. În parteneriat cu o bibliotecă publică, 
organizația a implementat un proiect de literație pentru familie care țintea trei generații, 

intitulat Vreau să îmi citești!, un proiect de succes care s-a transformat într-un program 

constant al Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj.  

  

Fig. 2. Partenerii LIT3 și rolurile principale asumate în proiect 

Pedagogical Center of Muntenegru (PCMNE) din Podgorica are misiunea de a contribui la 

îmbunătățirea sistemului educațional muntenegrean, conștientizând nevoia de 

îmbunătățire, promovând demersurile educaționale centrate pe copil și sprijinind 
cooperarea în cadrul rețelelor instituțiilor de învățământ muntenegrene, a celor din zona 

balcanică, din Europa și la nivel global. Centrul conlucrează cu diverse grupuri, inclusiv 

părinți și cadre didactice, la nivel local și național și reunește experți educaționali de vârf din 

Muntenegru. Oferă programe de dezvoltare profesională pentru cadre didactice, 
introducând idei progresiste în educație prin intermediul unor publicații și a conferințelor pe 

teme educative. În plus, PCMNE are experiență bogată în colaborarea cu și în favoarea 

persoanelor dislocate intern care locuiesc în tabăra Konik la marginea orașului Podgorica, în 
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principal refugiați romi kosovari, sprijinind integrarea și returnarea lor voluntară, incluziunea 

în educație a copiilor etc. 
Orava Association for Democratic Education (Orava ADE) este o organizație non-

guvernamentală care activează în sprijinul sistemului educațional slovac prin promovarea 

cooperării și comunicării între comunitățile de profesioniști din educație, școli, universități, 
biblioteci, instituții de învățământ și organizații neguvernamentale. Orava ADE dezvoltă 

programe de formare și diverse resurse pentru profesori și părinți, organizează conferințe, 

seminare, mese rotunde, dezbateri și evenimente regulate de promovare a lecturii (de 

exemplu, Săptămâna lecturii cu voce tare). Orava ADE este membru al mai multor rețele 

slovace și internaționale și are un istoric lung al parteneriatului cu Ministerul Slovac al 

Educației, Consiliul Național al Republicii Slovace și alte agenții guvernamentale, instituții și 

organizații locale și regionale. 

Dintre cei cinci parteneri de proiect, trei au pilotat programul de LF (ALV, PCMNE și Orava 

ADE), iar patru au colaborat strâns cu factori interesați pentru elaborarea strategiilor locale: 

CILSDGC și ALV în Cluj-Napoca, România (la care în capitolele 3 și 4 ne vom referi ca la 
„echipa din Cluj-Napoca”); PCMNE în Podgorica, Muntenegru și Orava ADE în Dolný Kubín, 

Slovacia. Ca evaluator al programului de literație pentru familie LIT3, IOE a convocat și 

găzduit seminarul de politici educaționale de la Londra, unde s-au discutat conceptul de 

literație pentru familie și documentul de poziție cu factori interesați la nivel european, 

precum și cu unii factori interesați de la nivel național din România, Marea Britanie, 

Muntenegru și Slovacia. Contribuția participanților la acest seminar s-a materializat în 

propuneri de îmbunătățire a documentului de poziție „Literația pentru familie produce 
rezultate”. 

Partenerii asociați în cadrul proiectului LIT3, al căror sprijin l-am apreciat deosebit de mult în 
grupurile de lucru ale factorilor interesați, au fost următoarele organizații și instituții: 

Nume Tipul organizației Localitatea, țara 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi ONG Cluj-Napoca, România 

Pocetak ONG Niksic, Muntenegru 

Enfants/ Djeca ONG Berane, Muntenegru 

Romski krug ONG Podgorica, Ulcinj, 
Muntenegru 

Biroul pentru Educație Instituție publică Podgorica, Muntenegru 

eduRoma - Roma Education Project ONG Bratislava, Slovacia 
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Capitolul 2. Modelul Schimbării prin Dialog 
 

Pentru a ne structura reflecțiile asupra experiențelor de implicare a factorilor interesați în 
elaborarea strategiilor locale, avem nevoie de un cadru de referință. Modelul pe care l-am 

ales pentru acest scop este Modelul Schimbării prin Dialog (Dialogic Change Model) (a se 

vedea Fig. 3 mai jos), elaborat de către Petra Künkel  de la Collective Leadership Institute. 

Deși a fost gândit în principal ca instrument de proiectare, scop pentru care noi nu l-am 

folosit, necunoscându-l la momentul respectiv, am considerat că modelul este potrivit și ca 

instrument de reflecție. Considerăm că fazele descrise reflectă perfect experiența noastră 

referitor la evoluția relațiilor din cadrul grupului de lucru al factorilor interesați în Cluj-
Napoca, Podgorica și Dolný Kubín. 

 

 

Fig. 3. Modelul Schimbării prin Dialog (Sursa: Collective Leadership Institute) 

După cum se observă în figura de mai sus, în Modelul Schimbării prin Dialog (MSD) se disting 

patru faze: 1) explorarea și implicarea; 2) construirea și formalizarea; 3) implementarea și 

evaluarea și 4) dezvoltarea continuă, demultiplicarea și instituționalizarea. Pentru fiecare 

fază, MSD defineşte trei dimensiuni care necesită atenție. Instrumentul on-line oferit de 

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

Collective Leadership Institute3 include și o Verificarea Pregătirii (în faza 1), precum și un set 

de întrebări pentru fiecare dintre cele trei dimensiuni. Din răspunsurile celor angrenați în 
proces rezultă un plan de acțiune. Instrumentul poate fi utilizat de către factori interesați 

individual sau în grupuri mici sau chiar mai mari, cu condiția ca să existe suficientă încredere 

stabilită în sânul grupului pentru ca răspunsurile la diversele întrebări să fie cât mai oneste.  

Deoarece urmează să ne structurăm reflecțiile pe aceste patru faze, precum și pe factorii 

cheie ai succesului identificați de Stakeholder Dialogues4, vom prezenta pe scurt MSD 

indicând momentul ideal când aceste faze au fost (sau ar fi trebuit să fie) parcurse în cursul 
proiectului nostru pentru succesul demersului nostru.   

 

Faza 1. Explorare și implicare 
 

După cum sugerează și denumirea, această fază presupune cunoașterea și înțelegerea 
contextului în care se situează inițiativa noastră, precum și întâlniri cu părți interesate, 

persoane cu experiență în domeniu, lideri de opinie. Pe scurt, inventariere. Conform MSD, 

rezultatele așteptate ale acestor demersuri sunt: factorii interesați identificați, contextul și 
factori externi explorați; încrederea, credibilitatea și rezonanța pentru demararea procesului 

de schimbare stabilite în rândul factorilor interesați cu rol cheie. Cele trei aspecte cheie care 

solicită atenție specială sunt:  

a) Crearea rezonanței: autorii MSD recomandă inițiatorii proiectului să verifice prin 

conversații informale, asumpțiile lor despre intențiile și agendele celorlalți factori 
interesați, precum și disponibilitatea și dorința lor de a se angaja în dialog. Scopurile 

comune trebuie explorate și dezvăluite pentru ca factorii cheie să fie deschiși spre 

implicare. Construirea încrederii și a credibilității în rândul factorilor interesați 
necesită multă atenție. 

b) Înțelegerea contextului: se recomandă aici analiza factorilor interesați, precum și 

cartografierea conflictelor și analiza situației pentru a înțelege ce anume s-a făcut 
(sau nu) și ce se proiectează. Unde se situează diverșii factori interesați, care sunt 

angajamentele lor – toate acestea trebuie explorate cât mai detaliat. Autorii MSD 

recomandă să se organizeze evenimente publice de schimb de experiență și chiar 
ateliere de consolidare a capacităților dacă este nevoie pentru mai buna cooperare și 

participarea mai eficientă la dialog. De asemenea, ar trebui să se asigure sprijinul 

                                                           
3
 A se vedea http://stakeholderdialogues.net/learning/toolbox/ (accesat la 16.09.2015) 

4
 A se vedea http://stakeholderdialogues.net/learning/textbook/getting-reflective/ (accesat la 16.09.2015) 
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unor persoane de rang înalt (chiar dacă acestea nu vor participa direct la dialog) care 

au un rol critic în asigurarea succesului inițiativei. 

c) Construirea unui „container” al schimbării: „containerul” este o structură informală, 

un grup de 2-6 persoane foarte dedicate, al căror rol este să organizeze colaborarea 
și să mențină procesul de dialogare pe făgașul inițial. Este foarte bine dacă acest 

container poate conlucra informal pentru a consolida continuu încrederea reciprocă 

și clarifica nevoile și solicitările agențiilor pe care le reprezintă. Trăsătura esențială a 

containerului este că membrii sunt angajați, dedicați la nivel personal și că 
acționează în mod consecvent în interesul inițiativei. 

În LIT3, explorarea și implicarea au început înainte de elaborarea propunerii de proiect și s-a 

încheiat sau ar fi trebuit să se încheie în primul an al proiectului – până în noiembrie 2014. 

Eforturile noastre de a crea rezonanță probabil că nu au fost suficiente în etapa respectivă, 

ceea ce înseamnă că în unele comunități această fază s-a extins până în al doilea an al 
proiectului.    

 

Faza 2: Construire și formalizare 
 

Această fază presupune consolidarea structurilor și formalizarea acordurilor dintre inițiatori 
și promotorii schimbării, adică oficializarea relațiilor și informarea celorlalți despre această 

formalizare. Cine ce rol își asumă, cine va contribui cu ce anume, în ce condiții – toate 

acestea trebuie consemnate în scris și parafate. Prin oficializarea implicării, introducem o 
plasă de siguranță pentru a ne asigura că inițiativa s-a plasat pe agenda de lucru a factorilor 

interesați. Acordurile de colaborare, procedurile de implementare, planurile de acțiune și 

chiar comitetele formale, grupurile de experți etc. sunt printre rezultatele acestei faze. Cele 
trei aspecte cheie care necesită atenție sporită sunt, conform autorilor MSD: 

a) Clarificarea scopurilor și resurselor comune: acest aspect este esențial deoarece 

transferă dialogul despre scopurile comune de la nivelul containerului la cel formal și 
necesită angajament în termeni specifici ai contribuției angajate (cu alte cuvinte, 

alocarea de resurse de către factorii interesați). Se recomandă documentarea 

transparentă a rezultatelor întâlnirilor, precum și cântărirea serioasă a preocupărilor 
exprimate de diverșii factori implicați.  

b) Proiectarea împreună a viitorului: din această etapă trebuie să rezulte planuri de 
acțiune, proiecte armonizate pe agendele de lucru ale instituțiilor și organizațiilor 

participante. Întâlnirile mai largi, conferințele și evenimentele de consolidare a 
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capacității pot fi incluse în această fază. Containerul trebuie să se asigure că ideile 

sunt traduse în propuneri de acțiuni fezabile. 

c) Consolidarea acordurilor și stabilirea structurilor: este esențial ca semnarea unor 

acorduri de parteneriat și alte forme de angajament să facă transparente 
contribuțiile asumate ale fiecărei părți. Cu acele părți interesate care ezită să se 

angajeze la prea multe, deși împărtășesc scopul inițiativei, se pot semna simple 

acorduri al căror obiect este participarea la dialog. Containerul poate fi în acest 

moment mandatat să devină comitetul de conducere sau o structură asemănătoare.  

În LIT3, această fază a demarat în al doilea an al proiectului (în linii mari, în ianuarie 2015) și 

este încă neîncheiată la data redactării prezentului volum.  Grupurile de lucru ale factorilor 
interesați în cele trei locații au reușit să formalizeze în mare parte angajamentele prin 

semnarea unor acorduri bi- sau multilaterale și prin asumarea unor acțiuni specifice. Unele 

părți au semnat simple acorduri de participare în continuare la dialog în vederea elaborării 
strategiei de promovare a LF. 

Pentru o listă a acțiunilor asumate sau în curs de negociere, a se vedea Anexa 4. 

 

Faza 3: Implementare și evaluare 
 

Această fază presupune implementarea acțiunilor agreate, în paralel cu utilizarea sistemului 

de monitorizare și evaluare agreat. Conform autorilor MSD, orientarea spre rezultate este 

factorul cheie al succesului și este necesar să se ajungă la schimbare vizibilă pentru a 

consolida interesul  și dedicația factorilor implicați. Pentru o schimbare vizibilă, este 

recomandat ca stakeholderii să se concentreze asupra acțiunilor fezabile, pe care le pot 
realiza cu relativă ușurință pentru a produce rezultate și pe care apoi le pot evalua în 

comun. Stakeholderii trebuie să fie conștienți că datorită complexității procesului, pot 

apărea situații de criză, marcate prin critici, menționarea unor interese neexprimate 

anterior, priorități necunoscute, amenințări de retragere etc. În mod clar, efortul investit în 
etapele precedente în construirea și consolidarea încrederii și dedicația față de acțiuni 

fezabile pot preveni sau atenua efectele crizei. Rezultatele așteptate ale acestei faze sunt un 

sistem de monitorizare agreat, cazuri de succes, rapoarte de implementare a proiectului, 

comunicate publice și rapoarte ale mass mediei despre inițiativă. Cele trei aspecte cheie 

cărora să le acordăm atenție sunt: 
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a) Asigurarea transparenței și comunicarea: plasați biroul de lucru într-o organizație în 

care toți au încredere, comunicați continuu despre progresul proiectului (de 
exemplu, sub forma unor buletine de știri sau rapoarte periodice etc.). 

b) Crearea rezultatelor și celebrarea succesului: sarcinile care sunt ușor de realizat pot 
asigura rezultate rapide, care sunt esențiale în această fază. Nu pierdeți însă din 

vedere scopul mai amplu. Cu cât factorii interesați promovează mai mult inițiativa, 

filosofia îmbrățișată etc., cu atât este mai probabil că avem angajamentul și sprijinul 

lor susținut. Trebuie să ne asigurăm că diseminăm rezultatele și celebrăm succesul 
obținut. Trebuie, de asemenea, să cădem de acord cu factorii interesați cum vom 

prezenta în public inițiativa, de exemplu, în presă, pentru a evita comunicatele 

confuze. La celebrarea succesului este esențial să ne asigurăm că menționăm 
contribuția tuturor celor implicați – atât a indivizilor, cât și a grupurilor.  

c) Stabilirea unor mecanisme de învățare. Aceasta trebuie legată de procedurile de 
monitorizare și evaluare. Diverșii factori implicați pot avea înțelegeri diferite asupra 

M&E, de aceea este important să agreăm proceduri, indicatori etc. 

În LIT3, unele grupuri de lucru ale factorilor interesați au ajuns în această etapă; cu toate 

acestea, nu toate aspectele acestei faze au beneficiat de atenție suficientă. Este de așteptat 

ca în cursul finalizării strategiei, aceste aspecte să solicite mult mai multă atenție. 

 

Faza 4: Dezvoltare continuă, demultiplicare și instituționalizare 
 

Conform autorilor MSD, Dialogul Stakeholderilor poate continua și după ce s-au obținut 

rezultatele vizate sau se poate muta la un alt nivel. Se pot stabili noi scopuri sau aceeași 

inițiativă poate fi demultiplicată în altă locație, sau dialogul poate fi instituționalizat, adică 
formalizat (de exemplu, prin înregistrarea unei rețele cu personalitate juridică). Provocarea 

majoră în această fază – ne si atrage atenția – este să menținem viu spiritul inițial. 

Rezultatele așteptate ale acestei faze depind de deciziile luate referitor la următorul nivel, 

iar aspectele cheie de reținut sunt: 

a) Construirea următorului container: persoane noi ar putea fi necesare pentru a duce 

inițiativa mai departe. Se pot alătura noi factori interesați. Containerul original poate 

preda procesul celui nou, care trebuie construit cu grijă pentru a include persoane la 

fel de dedicate și entuziaste. Se pot relua de aici încolo fazele 1, 2 și 3. 
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b) Crearea structurilor de  management: acest demers este necesar pentru 

instituționalizare, dacă aceasta este opțiunea preferată pentru a duce dialogul la un 
nivel superior și a asigura durabilitatea rezultatelor.  

c) Înființarea unor forme de guvernanță și a unor sisteme de învățare: cu vizibilitatea 

sporită a rezultatelor, s-ar putea să fie nevoie de demultiplicare și instituționalizare. 

Fiți conștienți de criticile care nu vor întârzia ca urmare a vizibilității sporite. Pentru a 

răspunde solicitărilor de dovezi ale eficacității, s-ar putea să fie nevoie să realizați o 

evaluare cantitativă pentru a furniza date solide cu care să poată opera politicienii.  

În LIT3, cu siguranță nu am ajuns la acest nivel de dezvoltare a dialogului în niciuna dintre 

cele trei localități. Cu toate că ar fi fost excelent să cunoaștem MSD înainte de demararea 

proiectului, suntem încrezători că acest instrument se va dovedi util pe viitor, pe măsură ce 

continuăm să implicăm factori interesați în promovarea literației în familie și în același timp 

sperăm să putem ajuta alte grupuri care inițiază proiecte de schimbare sustenabilă să 
folosească acest model într-o manieră mai oportună și mai eficace decât am reușit noi.  

Nu e nevoie să explicăm îndelung că limitările cu care ne-am confruntat au fost legate de 
resursele disponibile: resurse umane cu know-how potrivit, timpul – inclusiv pentru învățare 

și resursele financiare, toate fiind nevoie să se folosească înțelept dacă dorim să contribuim 

la schimbări sustenabile. 
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Capitolul 3. Experiențele noastre 
 

3.1. Startul – experiențe legate de explorare și implicarea factorilor interesați 
 

Explorarea și implicarea factorilor interesați în LIT3 a început atunci când elaboram 

propunerea de proiect, cu aproape un an înainte de demararea proiectului. Inițiatorul – 

președintele fondator ALV – a abordat CILSDGC și i-a prezentat viziunea; ea percepea 

CILSDGC ca pe un stakeholder semnificativ în domeniul literației, cu acces larg la organizații 

cu interese similare în Europa și în lume, cu credibilitate și reputația de eficiență în 
managementul consorțiilor. ALV avusese proiecte reușite de literație în familie în 

parteneriat cu Biblioteca Județeană Octavia Goga Cluj, dar nu pentru familii dezavantajate 

cu grupul specific de beneficiari ai LIT3. Președintele ALV lucrase de asemenea cu un grup de 

cercetători de la Institute of Education, care – sub conducerea lui JD Carpentieri – a realizat 

raportul Family literacy in Europe: using parental support initiatives to enhance early literacy 

development (Carpentieri, J. et al., 2011)5.  

Cele două organizații – ALV și CILSDGC – au început atunci să cântărească opțiunile pentru 
lărgirea parteneriatului cu alte ONG-uri din Europa Centrală și de Sud-Est, despre care au 

presupus că ar putea fi interesate, luând în calcul care dintre ele se confruntă cu o situație 

asemănătoare celei pe care doream s-o abordăm, care ar fi interesat să lucreze alături de 
noi și care ar avea capacitatea să se angajeze în proiect și în ce rol. Unii pe care i-am întrebat 

ne-au refuzat, alții au acceptat.   

În această etapă de început a elaborării proiectului, ne-am asigurat de asemenea că în 
fiecare locație unde ne propuneam să înființăm un grup de lucru al factorilor interesați vom 

avea cel puțin o organizație de romi puternică. Inițiatorii proiectului aveau ca punct tare 

expertiza în educație, mai specific literație și învățare, dar doream să ne adresăm celor mai 
dezavantajate grupuri din țările respective, cu propuneri de politici pentru creșterea 

șanselor de succes școlar ale copiilor romi. Ne-am asigurat că avem acordul organizațiilor ca 

parteneri asociați pe baza încrederii consolidate de-a lungul timpului.  

Primul set de activități în implementarea proiectului a fost analiza nevoilor. În această 
etapă, a fost nevoie să implicăm școlile – directori, mediatori școlari, învățători ai copiilor 

care urmau să participe la programul de literație în familie în etapa pilot, profesorii care 

urmau să recomande prieteni de lectură și, nu în ultimul rând, familiile rome marginalizate:  
copii, părinții și bunicii lor sau alți adulți din familiile lor. Acest lucru a fost relativ ușor, 

deoarece pentru analiza de nevoi, factorii interesați respectivi nu au avut de investit mult 
                                                           
5
 http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/family-literacy_en.pdf (raportul nu este disponibil în limba 

română) 
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timp: au participat la focus grup și la interviuri individuale, și-am descris experiențele, 

împărtășind cu generozitate nevoile și interesele, dar și provocările cu care se confruntă. În 

paralel, am convocat formal prima ședință a Grupului de Lucru al Factorilor Interesați (GLFI)  

– grupul nucleu care urma să ne ajute să înțelegem complexitatea contextului și din care să 

rezulte „containerul”.  
Pentru a ajuta parteneriatul să se pregătească pentru prima ședință a GLFI, am elaborat un 

ghid care conținea un set de idei orientative (a se vedea Anexa 1). 

 

Folosirea Ghidului pentru înființarea și gestionarea grupului de lucru al factorilor 

interesați 

Gândit ca un instrument prin care să ne asigurăm că pregătirile pentru cooperarea cu grupul 

de lucru al factorilor interesați sunt armonizate și că experiențele pe care partenerii de 

proiect le aveau vor fi împărtășite, ghidul pare să își fi servit scopul. 

Avusesem experiențe în cooperarea cu factori interesați din ambele perspective – ca 

inițiatori, dar și ca organizație care am răspuns la inițiativa altora – de toate acestea ne-

am amintit acum, am reflectat și am construit pe acele experiențe. Faptul că participasem 

în astfel de grupuri ne-a ajutat să fim mai sensibili la nevoile, așteptările și sentimentele 

stakeholderilor noștri potențiali, să cântărim cât mai multe aspecte când abordăm 

stakeholderii vizați și le solicităm să se coalizeze cu noi. Experiențele din activitatea 
noastră cu grupuri naționale, dar și internaționale de stakeholderi în domeniul educației și 

al organizațiilor neguvernamentale ne-a oferit o bază valoroasă de pornire – cum să 

începem, cum să progresăm, și cum să încheiem activitatea. […] 

Ghidul a fost de mare ajutor când ne pregăteam pentru prima întâlnire a factorilor 

interesați, pentru că ne amintea de fiecare detaliu, cum ar fi pregătirea invitației, a 

agendei care să fie trimisă din timp, să alocăm persoane pentru diferitele roluri în timpul 
ședinței, să pregătim ecusoane, să folosim elementele de vizibilitate a proiectului, să 

facem fotografii etc. Știam că startul e un moment critic pentru succesul oricărui proiect, 

de aceea am acordat atenție multă detaliilor. (Orava ADE) 

 

Pregătirea ghidului a fost o experiență plăcută – primul produs al parteneriatului. 

Discutasem despre aspectele esențiale legate de stakeholderi în prima întâlnire de proiect 
și am realizat prima versiune a ghidului, după care am tot adăugat la ea pe măsură ce ne 

aminteam lucruri importante de reținut. Unele lucruri erau foarte importante și fuseseră 

scrise în propunerea de proiect, iar acelea erau de respectat pentru că ne asumasem 
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răspunderea. Alte lucruri au fost de fapt idei valoroase pe care ni le ofeream reciproc în 

cadrul parteneriatului. Ne bazam pe ceea ce știam sau bănuiam că va funcționa. Cred că 
ghidul poate fi îmbunătățit în continuare și dacă ar fi să reîncepem proiectul, l-aș arăta 

unor persoane în judecata și experiența cărora am mare încredere cu rugămintea de a ne 

spune de ce altceva ar mai trebui ținut cont, ce alte aspecte esențiale mai necesită 

atenție. Cu toate acestea, ghidul a funcționat suficient de bine la acel moment. Îmi doresc 
să ne fi străduit mai mult să facem lucrurile exact așa cum le-am scris în ghid. (echipa 

CILSDGC) 

 

(…) am preluat multe sfaturi din Ghidul pentru înființarea și gestionarea grupului de lucru 

al factorilor interesați elaborat ca efort comun al echipelor CILSDGC, ALV, ORAVA și 

PCMNE în perioada de început a proiectului Literație la puterea a treia. Una dintre 

componentele cheie ale ghidului – criteriile de selecție – ne-a oferit orientare pentru 

identificarea potențialilor membri ai GLFI.’ (PCMNE) 

 

Pregătirea primei ședințe a grupului de lucru al factorilor interesați: Cine ar trebui să 
participe? 

Echipele de proiect se confruntau cu o sarcină care putea să pară simplă la prima vedere – 

doar cunoșteam cu toții actorii cheie din domeniul literației, al educației adulților, al 
educației în general, al incluziunii romilor. Știam însă și faptul că literația în familie nu va 

suna ca ceva cunoscut. Deci cum să „vindem” ideea? Cine va fi curios să afle mai multe 

despre ideea noastră? Mai mult, cine ar fi disponibil și dornic să ni se alăture? Inutil de spus, 

aveam și un cadru temporal de respectat și resurse umane limitate, astfel că nu ne-am putut 

permite să investim cât timp și energie ne-am fi dorit sau ar fi fost necesar. Fusesem alături 

în proiecte cu mai mulți actori cheie pe care ni-i doream alături, avusesem experiența 

cooperării cu ei. Provocările cu care ne confruntam erau: cum să abordăm actorii cheie 
pentru a-i face să înțeleagă importanța și urgența ideii noastre? Cum să determinăm 

autoritățile și ONG-urile prestigioase, cu experiență multă, să coopereze cu noi? 

Știam atunci că în mod ideal ar fi trebuit să-i abordăm pe acești actori potențial interesați 

înainte de a fi elaborat propunerea de proiect (cu un an înainte de data planificată pentru 

prima întâlnire a grupului de lucru), tot așa cum am procedat cu partenerii asociați. Însă la 
acel moment al scrierii propunerii erau alte chestiuni arzătoare; cei care lucrează în mediul 

ONG cunosc circumstanțele în care operăm. În plus, unii dintre potențialii parteneri de 

proiect pe care i-am abordat – ONG-uri prestigioase care avuseseră inițiative asemănătoare 

pe care însă nu le-au numit „literație pentru familie” –  și care sunt factori esențiali în 
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domeniu ne refuzaseră politicos argumentând că lucrează la o altă propunere pentru care 

încearcă să atragă fonduri din aceeași sursă ca și noi. Acest lucru a fost dezamăgitor, dar nu 
suficient de descurajator pentru a ne determina să ne abandonăm ideea. Cu școlile alături și 

cu unii dintre beneficiarii direcți ai inițiativei, aveam acum nevoie de decidenți, de cei mari – 

care știm că sunt probabil printre cele mai ocupate persoane din lume. 

 

Sarcina principală a fost să adunăm un grup de indivizi cu expertiză și experiență care să 
reprezinte instituțiile lor și care să pună literația în familie pe agenda de lucru a instituției. 

Cum participarea urma să fie voluntară, neretribuită și necesitând un nivel semnificativ de 

angajament, a fost un fel de pas în necunoscut pentru echipa noastră de proiect. Știam că 
dacă dorim un grup de calitate, ar însemna să țintim, să recrutăm persoane care au multe 

angajamente asemănătoare în plus față de programul lor de lucru obișnuit. (PCMNE) 

 

Știam că acest proiect trebuie să fie activ la nivel local, de aceea aveam nevoie de toate 

contactele locale și ne bazam pe cunoașterea condițiilor, a situației locale. Echipa de 

proiect a gândit împreună o listă de potențiali stakeholderi, persoane sau instituții pe care 
urma să le contactăm. Cum am știut pe cine să contactăm? Aveam o istorie de peste 20 

de ani de activism ONG, iar în timpul acela realizasem zeci de proiecte și lucrasem cu sute 

de persoane. (Orava ADE) 

 

Echipa noastră s-a împărțit în subechipe – fiecare și-a asumat o categorie de stakeholderi 

de contactat, urmând ă se ofere o scurtă descriere a sarcinilor proiectului, să le spună de 
ce îi vedeam ca stakeholderi importanți, să răspundă la întrebări de clarificare și să le 

ofere o idee despre implicarea lor așteptată. În această etapă, ne-am gândit că are sens să 

ne centrăm pe contactele pe care membrii PCMNE le aveau deja, pentru a face economie 
de timp și pentru a avea o comunicare inițială mai personală. Astfel, unul din echipă, care 

predă la Universitatea din Muntenegru a contactat persoanele din mediul academic, altul 

a abordat REF și HELP, iar altul autoritățile publice. (PCMNE) 

 

Am avut o ședință de lucru – echipele nucleu din CILSDGC și ALV – unde am discutat ideile 

pe care le aveam și am planificat acțiunile: pe cine să abordăm prima dată și de ce, pentru 

cine aveam date de contact și pentru cine mai trebuia să identificăm modalități de 

contactare,  de la cine să obținem contacte pentru organizațiile sau indivizii pe care ni-i 

doream alături, dar nu-i cunoșteam suficient de bine. Am întocmit o listă de circa 20 de 
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nume, pe care după aceea le-am ierarhizat apoi împreună în funcție de importanță. Ne-

am înțeles care dintre noi se va ocupa de ce; urma să dăm telefoane, să concepem și să 
trimitem invitații, să sunăm din nou. Și să așteptăm cu nerăbdare ca cei invitați să 

răspundă … Fiecare confirmare de participare o resimțeam ca pe un motiv suficient de 

bun de sărbătoare. (echipa din Cluj-Napoca) 

 

Succes în abordarea potențialilor factori interesați 

Am organizat întâlniri față-în-față cu șefii instituțiilor. Am fost foarte meticuloși și știam că 

nu vom putea aborda șefii mari chiar de la început, dar am insistat ca și ei să participe la o 

întâlnire pregătitoare față-în-față. De exemplu, am avut o întâlnire inițială cu șeful unei 
instituții din autoritatea locală. Cunoșteam persoana dintr-un alt proiect în care 

organizația noastră a colaborat cu ea ca expert. Și ea ne cunoștea și avea încredere în noi, 

ne aprecia munca, astfel că a fost mai ușor să vorbim cu ea și să îi explicăm ideea noastră. 

Imediat a numit două persoane din staff-ul ei – din același birou – care să reprezinte 
instituția în GLFI. (Orava ADE) 

 

Primele instituții pe care le-am contactat au fost Biroul pentru Educație și Agenția 

Națională pentru Manuale. Unul dintre avantaje era că PCMNE semnase un Memorandum 

de Cooperare cu Biroul pentru Educație cu 5 ani în urmă, care s-a dovedit un punct de 

pornire valoros pentru includerea lor în GLFI. Biroul putea să ne ajute să avem acces la 
școli și la beneficiarii finali. Unul dintre membrii echipei noastre lucra cu departamentul 

de monitorizare a integrării copiilor romi în școli de masă, iar de la șeful instituției aflase 

că urmează să întocmească o bază de date cu acești copii. Am invitat șeful 
departamentului să facă parte din GLFI și dânsa a fost dispusă să împărtășească din 

experiența sa și să ne faciliteze accesul la baza de date. Delegatul din partea agenției 

pentru manuale a răspuns pozitiv la invitație și a oferit informații despre elaborarea unor 
materiale în limba romani. 

În ce privește ONG-urile, alegerile noastre au fost clare – Roma Education Fund și 
Organizația Germană de Ajutor HELP. Astfel am atras persoane cu multă experiență – un 

fost membru senior al staff-ului Ministerului pentru Drepturile Omului (care lucrează 

actualmente la Roma Education Fund) și o promotoare foarte dedicată a cauzei literației 

cu experiență multă în promovarea legislației și elaborarea strategiilor în domeniul 
drepturilor omului (care actualmente lucrează la HELP).  

Ministerul pentru Drepturile Omului și Minorităților a desemnat vice-ministrul, unul 

dintre primii romi absolvenți de învățământ universitar din Muntenegru, ca persoană care 
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exemplifică grăitor succesul academic și educațional și un excelent model pentru mulți 

tineri romi din Muntenegru. 

Din mediul academic am obținut sprijinul și angajamentul șefului departamentului pentru 

educație preșcolară, psiholog și pedagog de formație, care s-a dovedit o persoană extrem 

de valoroasă grație experienței sale academice, dar și de participare la elaborarea 
documentelor strategice – ea fiind una dintre autoarele Strategiei Naționale pentru 

Educație Incluzivă și fonatoarea programului masteral de educație incluzivă, care are 

sarcina de a pregăti profesorii în domeniul incluziunii sociale și al muncii în comunitățile 
defavorizate.  

Gândind strategic, am reținut că după faza de pilotare a PLF vom dori să demultiplicăm 
programul în mai multe comunități, astfel că am invitat în GLFI și pe directorul Coaliției de 

ONG-uri Rome „Roma Circle”.  

De asemenea, GLFI avea nevoie de persoane care provin direct din comunitatea vizată, 

astfel că am invitat mediatorii romi din tabăra Konik, recomandați atât de către Roma 

Education Fund, cât și de școlile frecventate de către copiii din tabără. (PCMNE) 

 

 

Ședință de lucru a factorilor interesați, Podgorica, Muntenegru 
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Provocări legate de abordarea factorilor interesați vizați 

 

Nu eram siguri cum vor răspunde persoanele pe care le-am abordat, fiecare proiect având 
un specific. Credeam însă în ideea proiectului și în munca investită, ca urmare a fost ușor 

să argumentăm, să comunicăm ideile și să atragem oamenii de partea noastră. La fel, 

speram ca persoanele pe care le-am abordat vor cunoaște alți factori interesați și ne vor 

da contacte sau vor aloca persoane din organizația lor, așteptare care s-a dovedit fondată.  
Am abordat și persoane și instituții care fuseseră implicate în etapa de analiză a nevoilor. 

În plus, acest proiect nu a fost primul din municipiul Dolný Kubín, astfel că ne-am putut 

baza pe experiențele bune ale factorilor interesați la nivel local. […] 

Ținând cont de importanța creării unui grup foarte competent și dedicat, am planificat 

întâlniri individuale cu persoanele vizate, mai ales cele pe care voiam cu orice preț să le 

avem de partea noastră. Nu am vrut să pierdem reprezentanții instituțiilor celor mai 
importante din motive predictibile sau de comunicare neclară. Mai mult, am realizat că 

regiunea în care lucrăm nefiind mare (orașul are circa 20.000  de locuitori), nu ne puteam 

permite compromisuri. De aceea, înainte de a invita persoanele la prima ședință a GLFI, 
am programat întâlniri individuale cu aceste persoane. Ne gândeam că întâlnirile acestea 

individuale premergătoare sunt de neînlocuit, ceea ce s-a adeverit a fi corect. Întâlnirile 

individuale față-în-față ne-au permis să ne prezentăm noi înșine, să  prezentăm proiectul 

și eforturile pe care le facem, să explicăm ce urmărim, ce așteptări avem și ce rol am 
prefigurat pentru GLFI, precum și să explorăm felul în care eforturile noastre pot fi 

augmentate reciproc pe viitor de colaborarea propusă. Mai mult, am reușit astfel să 

explicăm ce fel de experți căutăm și ce fel de persoane ne-am dori în grup, deoarece am 
avut dificultăți cu traducerea unor termeni, precum „stakeholder” în limba slovacă. La 

început am folosit termenul ‘skupina expertov’ (grup de experți), care a fost acceptat cu 

deschidere și în grupul nostru s-au alocat persoane de vârf din staff.  Mai târziu, am 

introdus termenul mai corect: „zúčastnené strany” (adică părți participante). (Orava ADE) 

 

Din păcate, activitatea de înființare a GLFI a coincis cu două schimbări politice care ne-am 

împiedicat să contactăm potențiali candidați la GLFI. Postul ministrului educației era 

neocupat, deoarece partidul de la guvernare a decis să nominalizeze ministrul de atunci al 

educației ca primar al capitalei în alegerile locale din 2014. Alegerile au avut loc în 2014 și 
au sfârșit printr-un impas politic după luni întregi de negocieri, lăsând atât ministerul, cât 

și primăria capitalei fără conducere și neinteresată să se implice în noi inițiative fără a 

avea posibilitatea de a se consulta cu managementul de vârf. (PCMNE) 
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Conlucrasem cu acest ONG important înainte de acest proiect. Avusesem parteneriate și 

acțiuni de succes împreună. De exemplu, într-un proiect care viza liceeni romi – și avea și 

o componentă de mentorat – noi am fost responsabili cu formarea mentorilor și a 

grupurilor de profesori romi; dezvoltasem proiecte inovatoare împreună, ne cunoșteam 
reciproc interesele și capacitățile. Acesta era un punct bun de pornire – la acel moment 

am considerat că e un avantaj – dar s-a adeverit să fie și obstacol, deoarece nu ne-am 

gândit că va trebui să insistăm cu mesaje de reamintire la această organizație ca la ceilalți 
factori interesați, astfel că, de fapt, le-am trimis doar mesaje email, care au trecut 

neobservate … și ca urmare, reprezentanții acestei organizații au lipsit de la prima 

întâlnire, deși evident contam mult pe ei. Marea noastră greșeală a fost că nu le-am 

acordat atenție la fel ca celorlalte organizații. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Din experiențele anterioare știam că prima întâlnire este critică pentru succesul 
colaborării, de aceea am acordat atenție specială tuturor aspectelor organizării: locul, 

timpul, forma invitației, agenda, mesajele de reamintire cu câteva zile înainte de data 

întâlnirii, un prânz ușor, răcoritoare, prezentare punctuală a proiectului, nici prea lungă, 
nici prea scurtă etc. Am încercat să alegem o locație care e ușor de accesat de către 

fiecare participant și care să confere demnitate ședinței GLFI. Am solicitat 

reprezentanților primăriei să ne asigure o sală de ședințe. Acest lucru a fost important 
pentru noi, deoarece am simțit că va demonstra mai clar sprijinul primăriei pentru 

proiect. Majoritatea ședințelor GLFI au fost organizate în sala de întâlniri a municipalității, 

iar una s-a ținut într-o sală mai deosebită, sala de ședințe a primarului. Mai mult, 
televiziunea locală are biroul în aceeași clădire, astfel că a fost foarte ușor să avem presa 

de partea noastră pentru activitățile de diseminare. (Orava ADE) 

 

Nu multe lucruri sunt la fel de descurajante atunci când lucrezi cu factori interesați decât 

o ședință în care investești mult efort pentru a o pregăti și la care participă un număr mic 

dintre cei invitați și confirmați. Am decis să ne întâlnim într-o sală spațioasă – rugasem 

Inspectoratul Școlar Județean să ne împrumute sala lor de  ședințe – pentru ca să încapă 

toți … și am constatat, la întâlnire, că o sală mult mai mică ne-ar fi fost de ajuns pentru 

puținele persoane care au participat. Primul gând a fost – n-am făcut destule! Pe partea 

defensivă, de disculpare, ai crede „poate că acest eșec” – ca să-i spunem pe nume – „se 

datorează contextului nostru cultural; birourile primesc sarcini urgente care trebuie 

realizate imediat, oamenii uită să își verifice email-ul și … de fapt știam că nu prea putem 
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conta pe cei care ne-au transmis că se vor strădui să ajungă, dar …”  

Cu toate acestea, ne-am descurcat, am respectat agenda stabilită știind că cei care au 
venit la întâlnire se vor întreba dacă această inițiativă poate avea vreodată succes. Știam 

de asemenea că va trebui să reluăm parte din punctele de pe agenda primei întâlniri și să 

insistăm mai mult. Era nevoie să ne întărim și să credem că inițiativa noastră merită 

atenție și GLFI merită să includă cele mai bune persoane din oraș. (Echipa din Cluj-

Napoca) 

 

 

Prima întâlnire a GLFI, Cluj-Napoca, România 
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De reținut 

• Căutați persoanele prietenoase, dar asigurați-vă că acordați atenție tuturor, chiar și 
celor mai buni amici – oricât de bune să fi fost colaborările anterioare, toți au nevoie 

de aceeași atenție când vine vorba să îi implicăm într-un grup de lucru al factorilor 

interesați; 

• Contactați persoanele pe care țineți neapărat să le aveți în GLFI din timp, atât în 
scris, cât și telefonic, sau – în mod ideal – în persoană; 

• Solicitați instituțiilor să desemneze două persoane pentru prima întâlnire astfel ca 
măcar una să poată participa la fiecare întâlnire, pentru ca instituția să fie 
reprezentată la fiecare ședință; 

• Nu vă lăsați descurajați de faptul că unele persoane nu participă la ședință așa cum 
au promis; s-ar putea să aibă un motiv foarte întemeiat pentru a lipsi – nu înseamnă 
neapărat că s-au răzgândit în legătură cu sprijinirea proiectului; 

• Singurul eșec adevărat e atunci când inițiatorii nu mai cred în ceea ce fac. 

 

Prima ședință de lucru din proiectul LIT3, Podgorica, Muntenegru 
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3.2. Impuls – experiențe legate de construirea și formalizarea relațiilor 
 

La două sau trei luni distanță de la prima ședință – în care membrii GLFI s-au cunoscut, au 

creat un anumit nivel de rezonanță și au început să configureze containerul – eram pregătiți 
să organizăm cea de-a doua ședință de lucru. Pentru a reduce efectul negativ al primei 

ședințe (unde a fost cazul), am investit mai mult efort în organizarea celei de-a doua, 

acordând atenție preferinței membrilor GLFI în ce privește timpul și durata ședinței.  

În organizarea ședințelor GLFI am acordat atenție următoarelor aspecte: 

Data întâlnirilor. Ce convine majorității membrilor? Zilele de vineri și cele înainte de 
sărbători, mai ales. Nivelul de energia era probabil amplificat de zilele libere care se 

apropiau și puteau să încheie săptămâna cu o activitate creativă, antrenantă. A fost 

necesar să negociem datele cu reprezentanții instituțiilor publice, iar apoi cu ceilalți 

stakeholderi, care aveau un program mai flexibil.  
Ora ședințelor. Experiența ne arată că orele după-amiezii timpurii funcționează cel mai 

bine pentru toți. Toți membrii aveau permisiunea să plece de la locul de muncă cu câteva 

ore mai devreme pentru a putea participa la ședință în zile de lucru (în jurul orei 15.00). 

Locul. Am dorit să putem controla locul întâlnirii și să creăm cele mai bune condiții pentru 

GLFI astfel că am decis să folosim biroul PCMNE. Toți membrii GLFI fuseseră acolo cel 

puțin o dată și aveau în general opinii favorabile despre atmosfera locului. 
Atmosfera. Suntem cu toții băutori de cafea, astfel că ne-am asigurat că la fiecare întâlnire 

creăm atmosfera de ospitalitate muntenegreană specifică, benefică unui dialog deschis, 

onest și care invită la generozitate, angajament și clădește încredere. (PCMNE) 

 

Pe baza informațiilor din analiza de nevoi, echipa de proiect a pregătit prima versiune a PLF 
și a solicitat feedback-ul GLFI, precum și ajutor pentru realizarea pasului următor: pilotarea 

PLF. Am obținut feedback valoros de la cei din mediile academice (nu doar de la cei din 

educație), de la autoritățile regionale, mediatorii școlari și reprezentanții ONG-urilor. În plus, 
am primit ajutor la recrutarea voluntarilor și idei pentru colectarea de cărți. În unele locații, 

am înființat locuri unde se puteau dona cărți folosite. 

În cea de-a doua întâlnire, în unele locuri au existat ciocniri ideologice și dezacorduri intens 
dezbătute între persoanele din GLFI. 

 

Ca parte a efortului de a-i include în viața metropolei, doream ca familiile din zona foarte 

săracă a orașului numită generic Pata Rât să vină la școală pentru PLF – în ciuda distanței 
pe care o aveau de parcurs. Cunoșteam cartierul de unde proveneau familiile, deși nu 
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lucrasem direct acolo, știam că trăiesc în sărăcie extremă și auzisem despre inițiativele 

care încercau să ajute familiile să trăiască mai bine în acel cartier (de exemplu, există o 
grădiniță și o școală care este operată în cea mai veche parte a acestei zone de către o 

familie olandeză cu un anumit nivel de sprijin din partea Inspectoratului Școlar Județean, 

dar care, în esență, sunt inițiative private; o inițiativă a statului norvegian care sprijină o 

abordare complexă a integrării sociale și educaționale a populației din Pata Rât etc.).  
Eram conștienți că există dezacorduri radicale între cei care vor să ofere sprijin la fața 

locului – și care direct sau indirect fac viața în Pata Rât mai bună pentru oamenii din acest 

cartier marginalizat, segregat mai ales pe baze etnice – și cei care ar dori să vadă familiile 
integrate în viața municipiului și, pentru aceasta, duc o luptă cu autoritățile locale 

insistând să accepte responsabilitate pentru situația familiilor evacuate din oraș și plasate 

într-o zonă foarte dezavantajată. Tot ce doream noi este să creștem șansele de succes 
școlar ale copiilor din acest cartier și să-i ajutăm să își depășească situația actuală cu 

sprijinul membrilor adulți din familie. Unul dintre membrii GLFI ne atenționa: „să 

clarificăm a cui problemă dorim să o rezolvăm.” Ne-am propus să rezolvăm problema 
generațiilor actuale și viitoare ale orașului nostru – vrem ca cetățenii urbei să aibă un nivel 

de trai bun, să trăiască într-o societate echitabilă. Fie că am vrut sau nu, ne-am găsit în 

mijlocul unei situații complicate pe care nu o puteam ignora. Deși ambele puncte de 

vedere au fost reprezentate în GLFI, doar una dintre părți a decis să sprijine demersurile 

de promovare a literației în familie (în mod surprinzător, cea cu care la început păream în 

dezacord deoarece nu se arătau prea dornici să scoată familiile din cartierul respectiv), 

cealaltă, suntem siguri, rămânând un observator atent al demersurilor pe care nu vom 

avea voie sa îl ignorăm. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

La momentul celei de-a doua întâlniri, eram pregătiți să semnăm acorduri de parteneriat cu  
instituțiile și organizațiile reprezentate în GLFI. 

Cooperarea cu factorii interesați s-a fundamentat pe memorandumuri semnate cu 

reprezentanții oficiali ai instituțiilor participante. Am semnat acorduri bilaterale cu fiecare 

instituție după prima întâlnire a GLFI, după ce părțile au avut timp să cântărească 

angajamentul pe care și-l asumau (de remarcat că una dintre instituții s-a retras după 

prima ședință). S-a adeverit că a fost bine să acordăm atenție specială detaliilor specifice 
ale acordurilor deoarece pe parcursul proiectului am putut face referire la cele agreate. 

Când am schițat acordul, am încercat să stabilim roluri specifice pentru fiecare instituție, 

pe cât a fost posibil la acel moment, sarcini cum ar fi asigurarea sălii de ședință, delegarea 
a cel puțin unei persoane la ședință GLFI, delegarea unei persoane care să participe la 

întâlnirile europene etc. fuseseră incluse în textul acordului, cu mențiunea că pe viitor se 
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pot agrea și alte acțiuni comune. Acordurile pot fi revizuite atunci când se vor configura 

acțiuni punctuale specifice. În opinia noastră însă, dacă se cooperează bine, nu e 
întotdeauna nevoie de acorduri formale. (Orava ADE) 

 

Întâlnirea GLFI înainte de pilotarea programului a fost de mare ajutor pentru pregătirea 

muncii pe teren, iar GLFI a beneficiat de multe idei valoroase  din partea mediatorilor 

romi și a coaliției ONG-urilor rome. Reprezentanții facultății de filozofie au întocmit o listă 
a voluntarilor potențiali și ne-au oferit informații despre capacitatea și cunoștințele 

candidaților. (PCMNE) 

 

Nu am întâmpinat probleme în semnarea acordurilor de parteneriat,  dar în unele situații 

a fost nevoie de întâlniri speciale individuale cu unele instituții și chiar și atunci au existat 
ezitări. Acesta a fost mai ales cazul instituțiilor de învățământ superior și al autorităților 

locale. Nu avem încă toate acordurile semnate, deși am avut și urmează să mai avem 

acțiuni comune – de exemplu, cu Primăria organizăm împreună ultima ședință a GLFI în 
spațiul acestei instituții, o inițiativă care aparține Primăriei – care, în urma consultărilor cu 

inițiatorii proiectului, au invitat și oaspeți proprii cărora au dorit să le atragă atenția 

asupra demersului. În înțelegerea noastră, semnarea nu este întârziată din cauză că 
instituția nu dorește să semneze acest acord sau să realizeze acțiunile comune, ci din 

cauza birocrației. Din nefericire, nici noi nu ne putem permite să alocăm personal doar 

pentru acest lucru. Pe de altă parte, semnarea unui acord cadru simplu – calea cea mai 

simplă – nu înseamnă foarte multe în termeni de apropiere de scopul nostru; o strategie 

fezabilă pentru oraș prin care să se promoveze LF în beneficiul familiilor dezavantajate – 

care este în acord perfect atât cu spiritul, cât și cu litera recent aprobatei strategiei a 

municipiului. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Scopul major al cooperării noastre a fost să elaborăm strategia locală de promovare a LF 

în beneficiul comunității rome. Am început prin schițarea strategiei la cea de-a patra 

întâlnire a GLFI, pentru care am pregătit toate resursele relevante: policy brief-ul elaborat 

în proiect, cadrul strategiei etc. pentru a fi mai eficienți și pentru a asigura un nivel ridicat 
de angajament,  am lucrat în subgrupuri mici și apoi am făcut schimb de idei cu toți 

membrii GLFI. (Orava ADE) 
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De reținut 

• Discutați în mod repetat despre scopul comun pentru a asigura claritate.  

• Mențineți dialogul continuu și nu vă speriați de situațiile dificile. Fiți înțelepți – nu 

risipiți prea multă energie pe situațiile conflictuale.   

• Asigurați-vă că fiecare contribuție - cât de mică – este folosită eficient. 

• Semnați acorduri cu părțile care știu clar cu ce pot și doresc să contribuie. Poate că 
nu e nevoie de acorduri acolo unde nivelul de încredere e ridicat. 

• Bucurați-vă de cei care vi se alătură mai târziu dacă promit contribuție semnificativă. 

Nu vă lăsați descurajați că trebuie să reluați procesul în mod repetat.   

• Dacă avem nevoie reală de sprijinul unei instituții sau organizații, dar care nu poate 
participa la ședințele de lucru, să ne facem timp pentru întâlniri individuale cu acel 

stakeholder, pentru a-l ține la curent cu progresul grupului de lucru. 

 

Întâlnirea de lucru a factorilor interesați din Cluj-Napoca, România 
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3.3. Realizări – experiențe legate de implementare și evaluarea rezultatelor 
 

Pe măsură ce ni se clarificau scopurile și resursele, semnam acorduri și începeam să 

proiectăm viitorul împreună, a fost interesant să observăm că apăreau și rezultatele muncii.  

Unul dintre momentele în care am avut ocazia să reflectăm împreună și să evaluăm munca 
noastră comună a fost conferința finală a proiectului LIT3 organizată la Cluj-Napoca, 

România. Au fost reprezentate toate cele trei GLFI – unele de către mai mulți membri, altele 

de către unul. Am reușit însă să învățăm unii de la alții, să aflăm detalii despre strategiile 

care se pregăteau – rezultatul muncii GLFI. În plus față de membrii echipelor de proiect, la 

conferință au participat și invitați din Ungaria, Serbia, Bulgaria, Letonia, precum și 

reprezentanți ai unor ONG-uri românești din alte localități decât Cluj-Napoca. A fost o ocazie 
reală de învățare, de împărtășire a rezultatelor și de celebrare a succesului! 

 

Dialog în cadrul conferinței finale LIT3, Cluj-Napoca, România 

Sinergia datorată legăturii cu alte proiecte a amplificat rezultatele LIT3. 

„După un sfert de secol – Conferința regională pe tema discriminării romilor”, organizat la 
Cluj-Napoca în 29-30 septembrie 2015, eveniment găzduit de Centrul de Resurse pentru 

Comunitățile de Romi (CRCR), a reunit o diversitate de factori interesați – societate civilă 

care implementează proiecte pentru incluziunea romilor, operatori de programe ale 

Fondului pentru ONG-uri, reprezentanți ai instituțiilor europene (Comisia Europeană, 
Parlamentul, Consiliul), experți și cercetători în domeniul combaterii discriminării, 

politicilor publice, dezvoltării ONG-urilor, precum și organizații finanțatoare din Europa 

Centrală și de Est – care au analizat rezultatele și eșecurile ultimilor 25 de ani și au propus 
noi soluții pentru următorii 25 de ani de eforturi de integrare a romilor. Programul de LF 

elaborat în LIT3 a fost prezentat ca o abordare educațională care are potențialul de a 

crește șansele de succes școlar ale copiilor romi și de a îmbunătăți atitudinea părinților 
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romi față de educație. Am beneficiat de vizibilitate sporită grație prezentării realizate la 

această conferință, lucru care n-ar fi fost posibil fără sprijinul acordat cauzei noastre prin 
participarea la GLFI și la seminarul de politici din Londra de către președintele executiv al 

CRCR! (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Unul dintre proiectele de anvergură locale, condus de Asociația pentru Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj-Napoca, își proiectează în prezent componenta 

educațională a intervenției. Literația pentru familie – conform managerului proiectului – 

este exact ceea ce își doresc! Deși managerul proiectului nu a participat niciodată la GLFI, 
se pare că insistența noastră de a-i invita la ședințe a avut rezultat! Acum ne propunem să 

colaborăm cu experții educaționali și cu managerii de caz din echipa lor pentru a demara 

programe de LF împreună. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Spre final, lucrul în ședințele GLFI s-a centrat pe elaborarea strategiei de LF. A patra 

ședință a fost foarte utilă, fiecare membru al GLFI fiind implicat în analiza SWOT, în 

definirea scopurilor strategice și în schițarea planului de acțiune comun. [...] grupul a 

selectat strategii cheie și a căzut de acord cum să își împartă responsabilitățile pentru 

elaborarea planurilor de acțiune, conform cu domeniul de expertiză al fiecărui membru. 

Am agreat ca principiu de bază că strategia trebuie să fie realistă, fezabilă și că trebuie să 
abordeze aspectele relevante esențiale pentru implementarea LF în contextul local: 

nevoia de a educa profesioniști, advocacy pentru LF etc. (PCMNE) 

 

În cultura noastră, strategiile sunt mai degrabă documente care prind praf pe un raft 

dintr-un birou. Nu ne doream o astfel de strategie, dar ne doream să găsim numitorul 

comun al inițiativelor noastre și strategiile cele mai potrivite pentru a acționa împreună. 
Ne-am asigurat că ceea ce propunem este acceptabil pentru stakeholderi și că nu trebuie 

să facă prea multe lucruri în plus pentru a realiza ceea ce ne dorim. În esență, ceea ce 

propuneam era să facă lucrurile un pic diferit. Deși am afirmat de la bun început că ne 
propunem să avem o strategie comună, redactarea propriu-zisă a documentului nu a fost 

obiectul întâlnirilor GLFI. Ceea ce am făcut însă a fost că ne-am asigurat că fiecare va 

vedea clar cum pot face lucrurile mai eficace cu sprijinul GLFI. Experiența ne arată că 

persoanele și instituțiile pe care le reprezintă sunt deseori de acord în principiu, dar nu 
reușesc să conlucreze suficient de bine și să creeze sinergii. Suntem mulțumiți că 

instituțiile publice locale, mai ales Serviciul de Protecția Copilului, Familie și Dezvoltare 

Comunitară, au început să vadă spații de colaborare ca urmare a inițiativei noastre’. 

(Echipa din Cluj-Napoca) 
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Sincer vorbind, la începutul proiectului nu am știut la ce să ne așteptăm de la această 

activitate și pentru a nu fi dezamăgiți, am preferat să nu avem așteptări prea înalte. Știind 
că noi, ca ONG inițiator al proiectului, nu avem nicio autoritate să cerem angajamentul 

factorilor interesați, am simțit că trebuie să tratăm experiența stakeholderilor noștri cu 

deosebit respect, dar în același timp să fim foarte deschiși în ce privește așteptările și 

hotărâți să progresăm spre atingerea scopului. Recunoașterea și celebrarea chiar și a celor 
mai mici succese ne-a dat impuls pentru continuarea muncii și pentru a depune diligențe 

la ședințele GLFI, pentru a stabili o comunicare foarte bună față în față, prin email etc. Am 

sărbătorit fiecare pas mic realizat împreună cu membrii GLFI. (Orava ADE) 

 

De reținut 

• Prezentați rezultate reale, nu dorite, chiar dacă nu sunt la fel de bune ca cele 
proiectate. „Până aici am ajuns până acum, acesta este stadiul actual” poate fi 
mesajul transmis, ceea ce nu înseamnă că nu veți persista, dar este posibil să fie 

nevoie de eforturi mai mari. Nu vă sfiiți să învățați din experiență! 

• Autoevaluarea nu este ușoară, dar e necesară; reflecția asupra celor ce au mers bine 
și a celor ce ar fi putut merge mai bine este sursă de învățare. 

• Fiți transparenți și cu dificultățile întâmpinate – când admiteți greutățile și cei vizați 
înțeleg, puteți primi idei valoroase de soluționare. Dintr-un grup mare de persoane 

care află despre dificultăți probabilitatea este mai mare ca cineva să se fi confruntat 

deja cu astfel de greutăți.  

• La întâlniri, solicitați participanților să coopereze. Oamenilor le place să lucreze 
împreună și atunci când o fac, dezvoltă un sentiment de proprietate comună asupra 

procesului și produsului, ceea ce va crește interesul lor și probabilitatea de a 

persevera pentru a obține rezultatul dorit în comun.  

• Când realizați împreună un document cum ar fi strategia, asigurați-vă că fiecare 
parte înțelege la ce servește acel document. Atenția la culturile unde documentele 

scrise se produc „de dragul altcuiva”, nu pentru a servi scopului nostru.  
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3.4 Noi destinații – experiențe legate de dezvoltare continuă, demultiplicare și 
instituționalizare 
 

Pe măsură ce ne apropiem de stadiul final al proiectului, dar nu și al dialogului în care ne-

am angajat sau al planurilor de acțiune pe care le-am construit, invităm organizații și 
instituții publice din alte localități să învețe din inițiativa și experiențele noastre și sperăm 

să îi inspirăm să ne urmeze exemplul. În prezent, suntem dornici să avem ultime ședințe 

reușite ale GLFI (pe durata proiectului) și un număr de organizații și instituții ne-au 

semnalat intenția de a participa la întâlnire – găzduită de această dată de Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca. În plus, avem planuri concrete – persoane, date, locuri agreate 

– pentru a demara instituționalizarea programului de literație pentru familie. Avem 
invitații la conferințe care înseamnă ocazii de a disemina ideile către noi grupuri și 

potențiali factori interesați. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

În timpul activităților noastre din proiect, am înțeles că o dimensiune a bunului comun 

poate atrage atenția stakeholderilor din domeniul social. Aceștia ne-am mărturisit că s-au 

alăturat GLFI deoarece am avut scopuri și probleme comune.  Literația în familie a fost 

privită ca o potențială soluție nouă. Factorii interesați au apreciat și oportunitatea de a se 
întâlni și a schimba experiențe cu reprezentanți ai unor instituții cu misiune 

asemănătoare. Spre încheierea proiectului, au exprimat dorința de a capitaliza eforturile 

noastre comune din ultimii doi ani pentru a elabora o strategie comună, fezabilă, cu 

potențialul de a atrage și alți actori din comunitate atât pentru beneficiul familiilor rome, 

cât și al întregii comunități locale. (Orava ADE) 

 

De reținut 

• Când încercați să instituționalizați inițiativa prin intermediul entităților publice, dar și 
private, amintiți-vă să creați un nou container (grup de persoane dedicate și 

entuziaste) și fiți pregătiți să sprijiniți acest grup la nevoie.  

• Mentoratul, coaching și conferințele pot fi modalități eficiente de a sprijini noile 
„containere”. 
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Capitolul 4. Reflecții pe marginea factorilor cheie ai succesului  
 

4.1. Leadership și sprijin la nivel înalt 
 

Ce am învăţat despre... 

 

Încă nu a rezultat leadership evident din cercul GLFI. Acest lucru poate că se explică și prin 

faptul că la Cluj-Napoca au fost două organizații implementatoare, care nu au reușit tot 

timpul să colaboreze în cel mai bun mod. Deși am împărțit sarcini legate de înființarea 

GLFI și de gestionarea sa, am resimțit – fără să fi discutat despre asta în mod deschis – că 
fiecare parte ar fi putut face mai multe sau lucruri de calitate mai bună. Unii factori 

influenți au fost abordați de ambele organizații, pe rând, iar când aceste organizații au 

răspuns la a doua solicitare, dar nu la prima, a existat un anumit resentiment din partea 
celei care a lansat prima invitație, conducând la o anumită gelozie, pe care nu am reușit să 

o gestionăm suficient de înțelept.  

Am reușit să obținem sprijin la nivel înalt de la cel puțin o organizație: după ce unul dintre 

factorii interesați a participat la seminarul de politici la Londra, acesta s-a dovedit mult 

mai deschis să se implice, inclusiv să atragă alte persoane influente pe care le-a îndemnat, 

de exemplu, să participe la conferința finală LIT3 de la Cluj-Napoca.  

O dezamăgire destul de mare se leagă de o persoană foarte importantă din municipiu. Ne-

a fost recomandată de către unul dintre factorii interesați – un reprezentant ONG cu 

multă experiență în domeniul integrării romilor – ca o persoană deschisă, căreia îi place să 

se angajeze în dialog și care probabil că ar accepta să fie implicată în proces. Am abordat-

o prima dată prin intermediul unei scrisori trimise pe adresa de email oficială, dar nu am 
primit răspuns. Am menționat absența răspunsului în discuții cu persoana care a 

recomandat-o, iar aceasta din urmă s-a oferit să ne ajute din nou. O cunoștea pe 
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secretara VIP-ului și ne-a dat adresa de email a secretarei, cu rugămintea să o copiem și 

pe ea pe mesaj. Din păcate, și această încercare a eșuat. Am ajuns la concluzia că probabil 

că acest VIP nu a găsit problema destul de importantă sau a considerat că biroul său nu ar 

trebui să se implice. Cu toate acestea, am simțit dezamăgire că nu am avut parte măcar 

de tratament politicos, care s-ar fi materializat într-un răspuns – chiar dacă de refuz – la 

invitație. Din păcate, în cultura noastră – reflectată clar în modul în care funcționează 
instituțiile publice – politețea și deschiderea spre cooperare nu sunt caracteristice. 

(Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Într-un fel, PCMNE a fost liderul. Una dintre practicile bune a fost împărțirea sarcinilor 

privind abordarea membrilor GLFI. Astfel, am reușit să folosim relații personale construite 
de-a lungul anilor pentru a atrage atenția potențialilor stakeholderi, a-i determina să 

judece relevanța ideii și dorința de a se angaja în proces.  

În timpul sesiunilor, am lăsat membrii GLFI să interacționeze mai degrabă decât să urmeze 

instrucțiuni ale unui facilitator. Câțiva sunt personalități entuziaste, fără a avea nevoie de 

prea multe îndemnuri să contribuie, iar alții sunt mai pasivi și au nevoie de încurajări sau 
invitații să spună ce gândesc. Nu am vrut să lăsăm discuțiile dominate de cei mai 

vorbăreți. Am decis să comunicăm cu persoanele mai tăcute individual pentru a ne 

asigura că au auzit tot ce doreau să audă și că ceea ce s-a spus s-a înțeles corect. Am 

vorbit despre preocupările și așteptările lor, despre ideile neexprimate și am folosit aceste 

idei ca puncte de pornire a conversației începând cu cea de-a doua ședință. Această 

strategie s-a dovedit o bună modalitate de a face persoanele mai tăcute în prima ședință 

să se simtă mai implicate. 

Doi actori importanți au lipsit din GLFI din Podgorica: autoritățile municipale și persoane 

în poziții de conducere de la ministerul educației.  Absența oficialilor din Ministerul 
Educației a fost compensată prin prezența celor două agenții care funcționează sub 

umbrela ministerului. În interpretarea noastră, sprijinul la nivel înalt de obicei înseamnă 

sprijin politic, cu care noi, ca organizație, nu avem foarte multă experiență. (PCMNE) 

 

Nu ne-a fost ușor să recrutăm stakeholderii, dar ce a funcționat cel mai bine au fost 
întâlnirile individuale cu potențialii stakeholderi, premergătoare ședinței GLFI. Toate 

celelalte modalități de invitare a membrilor GLFI s-au dovedit mai puțin eficiente. Unii 

dintre stakeholderi au fost de ajutor de la început, când i-am abordat și au fost de acord 
să ni se alăture și de obicei au numit și alte persoane care ar fi putut fi interesate. Asta 

însă nu a funcționat întotdeauna. De exemplu, municipalitatea ne-a recomandat o 

persoană dintr-un ONG local pentru romi, pe care am abordat-o de mai multe ori, dar nu 
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ne-a răspuns la mesaje. Am eșuat și când am urmat recomandarea făcută pentru o 

persoană de la autoritatea de ocrotire a sănătății din localitate: am contactat persoana și 
i-am explicat ce urmărim, dar fără rezultat – a răspuns că este foarte ocupată cu alte 

proiecte. Din fericire, am primit și răspunsuri pozitive, când un director de școală a 

recomandat un alt director, care a acceptat să colaboreze cu noi. (Orava ADE) 

 

 

Echipa de proiect Orava ADE la ședință 
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4.2. Coeziune și managementul relațiilor 
 

Ce am învăţat despre... 

 

În primele două ședințe ale GLFI au fost mai multe prezentări decât dialog. Acest lucru s-a 

datorat faptului că stakeholderii nu se cunoșteau destul de bine și era nevoie să afle 

despre activitățile și expertiza relevantă a fiecăruia. Unii stakeholderi care au participat 

doar la a doua ședință, dar nu și la prima, nu au avut la fel de mult timp să își prezinte 
munca. Motivul a fost agenda celei de-a doua întâlniri, în care nu se rezervase timp prea 

mult pentru prezentări mai îndelungi. Dacă am fi modificat agenda, ar fi însemnat să 

renunțăm la aspecte importante de discutat legate de curriculumul PLF și resursele 
necesare pentru pilotare, sau să extindem durata ședinței. Din nefericire, la acel moment 

decizia a fost să menținem prezentările nou-veniților scurte. Dacă ne-am putea întoarce în 

timp, am proceda diferit – ne-am asigura că fiecare persoană și organizație reprezentată 
se cunosc bine. 

În timpul conferinței finale LIT3, echipa din Cluj-Napoca a avut ocazia să socializeze cu 
membrii GLFI în pauze, precum și în timpul sesiunilor de tip atelier. În retrospectivă, ar fi 

fost o idee bună să avem o asemenea conferință a stakeholderilor mai devreme în cursul 

proiectului, poate cu un an mai devreme, imediat după etapa de pilotare a PLF. (Echipa 

din Cluj-Napoca) 

 

Chiar dacă mai mult de jumătate dintre membrii GLFI se cunoșteau din alte proiecte 

precedente, am dedicat timp semnificativ prezentărilor fiecărei instituții și fiecărui 

reprezentant prezent, inclusiv în termeni de experiență profesională. Aparent, toți se 

cunoșteau după nume, chiar dacă nu fuseseră prezentați oficial. În următoarele ședințe 
nu am mai alocat timp prezentărilor.  
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În cursul activităților GLFI, atmosfera a fost relaxată și incluzivă. Nu am perceput 

obstacole în comunicare, mai ales în zonele unde acestea tind să apară: de regulă, se ivesc 
neînțelegeri între ONG-uri și instituțiile publice din domeniul învățământului, ONG-urile 

acuzând instituțiile publice de ezitări în implementarea reformelor sau de schimbări prea 

lente. În ședințele GLFI, s-au formulat critici constructive și s-a oferit sprijin. 

Câteodată, durata ședințelor a fost esențială pentru unii membri ai GLFI, mai ales pentru 

cei de la instituții publice, astfel că am încercat să respectăm agenda și să discutăm 

aspectele cele mai importante prevăzute în timpul alocat și anunțat pentru ședință. Un 

aspect pozitiv a fost faptul că majoritatea ședințelor s-au finalizat cu întâlniri informale 

mai lungi, la care de obicei participau 4-5 membri ai GLFI, cu care reușeam să povestim 

mai relaxat despre aspecte legate direct sau mai puțin direct de proiectul nostru. Am 

sugerat să invităm toți membrii GLFI la evenimente informale organizate de către PCMNE 

pentru colaboratorii săi (de exemplu, de Anul Nou sau alte sărbători). (PCMNE) 

 

Sunt foarte mulțumit că m-ați invitat să contribui cu experiența și cunoștințele mele și sunt 
mai ales bucuros că am întâlnit oameni ai căror nume îmi suna cunoscut, dar pe care nu-i 

întâlnisem personal. (coordonator program, Roma Education Fund, Muntenegru) 

 

GLFI în localitatea noastră a inclus în proporție de circa 50% persoane pe care le 

cunoșteam dinainte de proiect. Acest lucru nu e surprinzător într-un orășel cu 20.000 de 
locuitori. Ne-am asigurat însă că fiecare se prezintă pe larg grupului. Factorii interesați s-

au prezentat atât ca indivizi profesioniști, cât și ca reprezentanți ai instituțiilor pe care le 

reprezentau, cu accent pe experiența instituției în activități care sunt în beneficiul 

comunității rome. Ne-am bucurat că am avut reprezentate instituții care aveau diverse 
abordări ale problematicii incluziunii romilor. (Orava ADE) 
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4.3. Claritatea scopului și a procesului 
 

Ce am învăţat despre... 

 

Este incert în ce măsură imaginea globală și scopurile, precum și procesele parcurse de 

GLFI sunt suficient de clare pentru toți stakeholderii noștri. Știm însă că am descris 
proiectul în fiecare a doua săptămână, probabil și cu certitudine la fiecare ședință a GLFI 

de dragul persoanelor nou-venite. Bineînțeles, detalierea prezentărilor diferea de la o 

situație la alta. Cei care cel mai probabil că înțeleg clar scopurile și procesul parcurs sunt 
acei membri ai GLFI care au participat la cel puțin două ședințe ale GLFI și la alte activități 

din proiect (pilotarea programului LF, conferința finală LIT3, seminarul de politici de la 

Londra, întâlniri individuale etc.) 

E de reflectat mai profund dacă oare constrângerile legate de timp sunt singurele 

responsabile – este posibil că nu am organizat destul de bine ședințele GLFI; oamenii sunt 
ocupați și cu cât o persoană ar fi un membru cu contribuție mai valoroasă la GLFI, cu atât 

e mai probabil că are timp mai puțin la dispoziție ...  

Un model de succes – judecând în retrospectivă – pare să fie acela când o instituție 
reprezentată în GLFI a delegat o persoană deschisă, dornică de comunicare, entuziastă, un 

vizionar și gânditor la ședințele GLFI, iar această persoană reușea apoi să rețină atenția 

șefului instituției (sau biroului) suficient timp pentru a-i povesti ce s-a discutat la ședința 
GLFI. Altfel, decidenții au aflat doar rar sau niciodată despre proiect LIT3 și despre 

acțiunile propuse sau rolul potrivit pentru instituția lor. 

Nu este surprinzător că atunci când decidenții auzeau despre literație în familie și despre 

inițiativa noastră, vedeau că este o soluție foarte potrivită pentru dificultățile cu care se 

confruntă și erau dornici să adopte programul de LF. Mai bine mai târziu decât niciodată… 

(Echipa din Cluj-Napoca) 
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Scopul a fost mai clar decât procesul. De asemenea, grupul aici a avut cele mai multe 
dezacorduri. Cunoscând pe unii dintre membrii GLFI de mai mulţi ani, ne dădeam seama 

că vor reuși să participe la proces ținând cont de scopul urmărit, dar în același timp a fost 

necesar să regândim procesul de câteva ori pentru a beneficia de inputul valoros al celor 
care veneau cu așteptări mai puțin clare. Întrebările majore de autoreflecție în cursul 

procesului au fost: ce văd eu sau organizația mea ca fiind necesar pentru literația în 

familie? Cu ce pot eu sau organizația mea să contribui la acest domeniu? Ce nu pot eu 

(sau organizația mea) să fac singur, fără asistență din partea grupului de lucru? 

În această manieră, am transferat responsabilitatea către membrii GLFI. Ne părea rău, 
într-un fel, că nu am reușit să atragem ministrul, decanul sau directorii unor instituții – 

persoane ale căror semnături fac să se întâmple lucrurile mai ușor, dar în același timp 

suntem mândri că am avut participanți din poziții cheie a căror contribuție activă, sprijin 

moral și faptic s-au dovedit de multe ori mai de valoare decât orice scrisoare oficială cu 

semnătură și ștampilă. (PCMNE) 

 

Problematica romilor, LF, situația familiilor marginalizate sunt parte din ceva mai mare 

decât sarcinile cotidiene ale stakeholderilor noștri. Unii au sugerat la prima ședință că e 
nevoie de eforturi mari pentru a obține rezultate concrete, cum ar fi sprijinirea 

municipalității să înființeze un centru comunitar de consiliere, asigurând astfel 

sustenabilitate proiectului. Aceasta dovedește încrederea pe care unii au avut-o în proiect 

de la bun început – anume că este o contribuție la atingerea unor scopuri mai generale.  

Am încercat să obținem claritate asupra scopurilor noastre și ale proceselor în care 

angrenam participanții. De exemple, am încercat să specificăm rolurile diverșilor 
stakeholderi încă la momentul semnării protocolului de colaborare, deși atunci nu a fost 

ușor de prezis ce anume poate contribui precis fiecare.  

Agenda ședinței a doua s-a focalizat pe experiențele GLFI în lucrul cu familii rome și pe 

literație, ceea ce a ajutat pe toți să-și clarifice scopul general. Conceptele au fost 

introduse treptat și am facilitat reflecții asupra legăturilor dintre scopuri, concepte și 
munca fiecăruia. (Orava ADE) 
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4.4. Cunoștințe și competență 
 

Ce am învăţat despre... 

 

Când un membru al echipei noastre a participat la o conferință a asistenților sociali, am 

înțeles că cei din educație și cei din serviciile sociale nu vorbesc aceeași limbă, comunică 
foarte puțin unii cu ceilalți, cu toate că lucrează cu aceiași beneficiari finali – copiii și 

părinții lor care se confruntă cu dificultăți în accesarea educației din cauza unor probleme 

legate de statutul socio-economic cu toate aspectele conexe: lipsa unui loc de muncă, 

condiții de locuire improprii, acces limitat la educație, sănătate, discriminare, violență 
domestică etc. 

Acest lucru explică parțial de ce ne-am bucurat să cooperăm cu serviciile sociale – și deși îi 
invitasem să facă parte din GLFI de la bun început, au răspuns abia la a treia invitație 

pentru că am insistat foarte mult și – credem noi – pentru că am încercat să le arătăm 

cum rezonează planurile noastre cu ale lor. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

 

La începutul convocării GLFI a existat o anumită frică legată de relevanța membrilor GLFI, 
de cine anume va sta cu noi la discuții esențiale. Ca întotdeauna, profesioniștii cu multă 

experiență și cunoștințe tind să fie cel mai preocupați de domeniul lor și de munca pe care 

o au de efectuat ei înșiși. Cu excepția unei instituții, am reușit să avem în grupul nostru 
toți membrii pe care ni i-am dorit.  

Nu ne făceam griji pentru dialogul constructiv, deoarece din câte ne dădeam seama, nu 
erau persoane dificile în grup. Da, am avut persoane vocale și directe, dar cu toții am 

reușit să contribuim constructiv la realizarea scopului. (PCMNE) 

Acesta este unul dintre programele care contribuie la focalizarea pe aspecte de 
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dezvoltare, dat fiind că etapa de ajutor umanitar și sprijin material direct se apropie 
de sfârșit. Suntem foarte interesați să implicăm adulții în astfel de programe – ei fiind 

grupul nostru țintă primar. Prin astfel de programe, vedem posibilitatea ca beneficiarii 
noștri să dobândească abilități concrete în domeniul îngrijirii sănătății, care îi va ajuta 
să aibă o viață de calitate mai bună și care ne va ajuta mult să finalizăm cu succes 
ceea ce facem. În mod specific, suntem în procesul de descriere și acreditare a unui 
nou profil ocupațional: asociat în domeniul incluziunii sociale cu focalizare pe accesul 
la sănătate; în acest sens am angajat și am început să formăm deja doi mediatori 
educaționali romi. (coordonator program de dezvoltare HELP)  

 

A doua ședință a GLFI s-a organizat cu circa o lună înainte de data proiectată pentru 

testarea PLF. Scopul a fost să beneficiem de cunoștințele și expertiza factorilor interesați 

pentru a pregăti etapa de pilotare cât mai bine.     

Pentru discuții, am pregătit următoarele întrebări: Ce experiențe aveți în colaborarea/ 

lucrul cu familiile rome? Care sunt experiențele voastre cu PLF? Cum pot instituțiile și 
indivizii contribui la succesul PLF?  

Discuția a atins mai multe aspecte semnificative referitor la activitatea de pilotare, cum ar 

fi: nevoia de modalități creative de a motiva familiile să participe la PLF; identificarea unor 

căi de acces la familiile vizate; nevoia de a promova atitudini mai favorabile educației 

școlare în familiile rome; resursele utilizate în PLF ar trebui selectate atent astfel ca 
textele să fie comprehensibile; copii ar trebui să poată să înțeleagă ceea ce citesc; să se 

folosească jocuri interactive, puzzle-uri etc.; timpul când se realizează activitățile de LF să 

fie atent cântărit (vara nu era considerată un timp potrivit); primul atelier cu familii va fi 

foarte important pentru ca adulți să revină și să persiste în program etc. (Orava ADE) 

 

Nu avusesem experiență cu astfel de grupuri de lucru cu persoane din diverse domenii și 

am fost foarte curios cum va evolua. Am aflat că municipalitatea face multe pentru grupul 

nostru țintă și am înțeles cum acționează autoritatea locală. Este bine că au ajuns să 
coopereze mai multe instituții. Acest lucru poate să accelereze dezvoltarea programului ca 

să nu rămână la stadiul de program pilot. (stakeholder Dolný Kubín, ONG local) 
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4.5. Credibilitate 
 

Ce am învăţat despre... 

 

 

Când am întocmit lista de persoane și organizații pe care urma să îi invităm să facă parte 
din GLFI, am țintit cu precădere pe acelea care au o reputație foarte bună, de persoane 

sau organizații muncitoare, de succes, dedicate. Cu instituțiile publice a fost diferit: cu 

unele persoane am avut noroc (persoanele invitate ne fuseseră recomandate cu 

încredere) și am reușit să învățăm multe de la ele prin dialog deschis. Cu altele însă, deși 
știam că vor participa la întâlniri, știam de asemenea că nu va trebui să ne așteptăm la 

multe pentru că probabil că nu vor fi pro-activi, însă la insistențe probabil că ne vor 

furniza informații; pericolul ignorării lor era că reprezentativitatea grupului s-ar fi pus sub 
semnul întrebării. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Când am pornit în această călătorie, am avut înțelegerea că oamenii – mai degrabă decât 
organizațiile – construiesc relații. Știam că membrii GLFI își vor transfera credibilitatea 

către GLFI dacă simt că lucrează cu persoane competente, dedicate și informate, astfel că 

intenția PCMNE a fost să ne adresăm profesioniștilor cu experiență, pentru a evita 
frecventele schimbări de personal de conducere, pentru a asigura o bună comunicare 

permanentă. Inițiativa la nivel local aparținând PCMNE, credibilitatea sa în domeniu a 

jucat în rol important în răspunsul pozitiv al celor invitați să facă parte din GLFI. 

Următorul pas pentru noi a fost să ne păstrăm credibilitatea până la capăt și să construim 

credibilitatea întregului grup. Membrii înșiși au fost deschiși, și-au prezentat atât 

inițiativele de succes, cât și eșecurile, dificultățile întâlnite în viața profesională și a 

organizației proprii. Au fost deschiși și în privința resurselor limitate și a sprijinului modest 

pe care îl obțin pentru inițiative precum  proiectul LIT3. 
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Atunci a fost momentul realizării analizei SWOT, iar rezultatele au arătat că, atunci când 

punem cap la cap resursele și expertiza de care dispunem, ele par promițătoare pentru 
atingerea scopului stabilit pentru GLFI. În loc să ne gândim doar în termeni de indivizi și 

potențialul lor, ne putem gândi la ansamblul de indivizi și organizații cu potențial 

augmentat prin complementaritatea pe care o avem în sânul grupului, cu ajutorul căreia 

putem transforma punctele slabe și amenințările resimțite la nivel individual în puncte tari 
și chiar oportunități pentru grup în ansamblul său. (PCMNE) 

 

Indivizii puternici pot oferi ajutor mult. Am reușit să recrutăm cei mai activi stakeholderi 

când am avut ocazia să discutăm direct cu șeful instituției, care ne-a delegat persoane 

competente ca reprezentanți ai instituției. Am încercat și să alegem locul potrivit pentru 

ședințele noastre – sala de ședințe a primăriei servind perfect scopul nostru în termeni de 
credibilitate.  

Toate grupurile de stakeholder ar trebui reprezentate egal în procesul de dialog pentru 
credibilitate în fața opiniei publice. Am insistat ca stakeholderii să aibă posibilitatea să își exprime 

opiniile, ideile și sugestiile, toate acestea fiind notate în procesul verbal al ședințelor. După 
ședințe, minutele circulau pe email între cei prezenți pentru a ne asigura că reflectă 

corect punctele de vedere exprimate sau pentru a oferi posibilitatea de a clarifica unele 

idei neclar surprinse în minute. (Orava ADE) 

 

 

Echipele de proiect LIT3 la întâlnirea de lucru din Cluj-Napoca, România 

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

4.6. Incluziune 
Ce am învăţat despre... 

 
 

Nu am inclus pe toți cei care ar fi trebuit să fie prezenți de la prima ședință a GLFI, dar pe 

măsură ce ni se recomandau noi și noi persoane ca potențial valoroase pentru cauza 

noastră, le-am invitat și mulți au răspuns pozitiv. Acest lucru ne-a confirmat interesul 

pentru LF. Ne-am străduit să fim incluzivi. La unele momente, a trebuit să ne străduim să 

nu includem mai multe persoane decât aveam capacitatea să gestionăm. (Echipa din Cluj-

Napoca) 

 
Ne-am asigurat de eficacitatea procesului prin includerea a doi stakeholderi foarte 

importanți: coaliția ONG-urilor rome și mediatorii romi. Credibilitatea ambilor  fusese 

dovedită în colaborări precedente cu ONG-uri internaționale, dar aceste ședințe au fost 
ocazii noi pentru a-și face vocile auzite de către instituțiile centrale și de cei din mediul 

academic. Mediatorii romi sunt în legătură strânsă cu studenții, dar rareori cu profesorii 

universitari, șefii de departamente care trimit studenții în practică la școlile unde 
activează mediatorii. Domeniul lor de activitate este perceput ca fiind din ce în ce mai 

important și recent statul a răspuns la inițiative ONG-urilor de a avea această profesie 

introdusă în codul ocupațiilor. Credem că ședințele și proiectele de acest tip contribuie la 

recunoașterea muncii mediatorilor școlari romi ca persoane care asigură legătura dintre 

programe și beneficiari, pe de o parte, precum și recunoașterea expertizei lor în domeniul 

educației romilor, ambele aspecte fiind foarte stimulate pentru mediatori. În ce privește 
coaliția de ONG-uri rome Krug, includerea reprezentantul acestei coaliții a fost o decizie  

strategică, ținând cont de potențialul de evoluție a PLF ulterior încheierii proiectului, 

precum și de potențialul de diseminare pe care îl are coaliția. Această coaliție are 

capacitatea de a demultiplica întreg procesul. (PCMNE) 
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Deși deseori sunt privit și lăudat ca parte semnificativă a sistemului în privința 
îmbunătățirii vieții copiilor din comunitatea mea, aceasta a fost prima dată când am fost 
invitat să lucrez alături de profesioniști – în acest grup de lucru. Este mai ușor ca oamenii 
să audă ce ai de spus înainte de a se apuca de un lucru decât să încerci să repari lucruri 
demarate. Sunt multe informații practice și sfaturi eficiente pe care le pot oferi mediatorii 

romi. (mediator rom, tabăra Konik) 

 

Cred că incluziunea înseamnă și faptul că toți cei care sunt interesați să participe – prin 

virtutea poziției lor  în comunitate – sunt bineveniți. Am avut experiența încercărilor și 

eșecului de a include unii stakeholderi foarte importanți, în ciuda insistențelor. (Orava 

ADE) 

 

Am dorit […] ca municipalitatea să contribuie cu cunoștințele sale la tema discutată și 
chiar să asiste activ în cursul implementării. Focusul proiectului a fost foarte interesant și 
mi-a îmbogățit cunoștințele despre noi forme de cooperare în implementarea proiectului. 
Când am lucrat în grup, am fost surprins de implicarea activă a reprezentanților 
instituțiilor participante. (stakeholder din Dolný Kubín, municipalitatea locală) 

 

 

Participanți la programul de literație în familie de la tabăra Konik, Podgorica 
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4.7. Simțul proprietății  
 

Ce am învăţat despre... 

 

 

Procesul a fost asumat la început de către ALV și  CILSDGC în comun; dacă noi nu 
convocam întâlnirile, nu ne puteam aștepta ca alții să o facă. Acum însă vedem semne 

timpurii ale sentimentului de proprietate extins atât la ONG-uri reprezentate în GLFI, cât 

și la instituții publice, lucru deosebit de încurajator.  

O organizație care lucrează de foarte mult timp în domeniul incluziunii romilor și care este 

partener asociat în proiect ne-a invitat la conferințe și dialoguri inițiate de ei și unde ei 

sunt conducătorii proiectului. Ne bucurăm de asemenea ocazii unde putem promova LF și  
putem dialoga cu alți stakeholderi care nu sunt implicați în GLFI din LIT3. Credem că este 

esențial să rămânem implicați și să ne sprijin reciproc în mai multe moduri – în fond, cu 

toții urmărim același scop final, deși calea familiară diferă, dar suntem deschiși spre 
învățare și ne asumăm responsabilitate pentru succesul comun; ne sprijinim reciproc în 

mod responsabil. Avem multe de făcut până să avem același tip de relație de sprijin 

reciproc și cu alte organizații, instituții implicate în GLFI. (Echipa din Cluj-Napoca) 

 

Am încercat să creăm sentimentul de co-proprietate prin informarea regulată a 

stakeholderilor despre activitățile proiectului, respectând modalitățile agreate de 
comunicare, lăudând participarea și contribuțiile fiecăruia în diferite contexte. Vestea 

bună despre participarea membrilor GLFI a ajuns la superiori, de exemplu în cazul Roma 

Education Fund. Contribuția mediatorilor educaționali romi la documentul de strategie 
locală a fost menționată în repetate rânduri.  

Majoritatea preocupărilor care se refereau la livrarea pe viitor a programelor de LF în 
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comunități din Muntenegru au fost articulate clar și credem că au fost luate la cunoștință 

de grupul de lucru. Cum aceasta a fost una dintre discuțiile esențiale care au făcut 
obiectul a două ședințe de lucru ale GLFI, a fost interesant de văzut cum au abordat 

membrii grupului problema și mai ales cum s-au oferit să sprijine depășirea obstacolelor 

asemănătoare în intervenții de tipul PLF pe viitor. (PCMNE) 

 

Știu că am fost cel mai sceptic tot timpul la întâlniri și cel care a indicat punctele slabe 
în planul grupului de a pilota LF și de a comunica cu comunitatea, dar sunt bucuros că 
sunt membru al acestui grup și că documentul final – strategia locală – va ține cont și 
de populația romă autohtonă. Coaliția noastră rămâne deschisă comunicării cu voi și 
cooperării la inițiativele PCMNE. (reprezentant al Coaliției de ONG-uri Rome Krug, 

Muntenegru) 

 

Ideile și scopurile specifice trebuie să vină de la stakeholderi. Au nevoie de timp ca să se 
gândească la probleme, ceea ce înseamnă că o întâlnire sau un atelier nu e suficient.  

Oamenii au nevoie să fie abordați de mai multe ori și în contexte mai variate pentru a se 

simți pregătiți să își exprime ideile și rezoluțiile proprii. (Orava ADE) 

 

Așteptările mele relativ la experții din grupul de lucru au fost satisfăcute – am reușit să 
cooperăm cu instituțiile administrației publice și cu actorii din sectorul neguvernamental 
care au participat la proiectul LIT3 și am căutat metode și proceduri de lucru cu 
comunitatea de romi din Dolný Kubín. Fiecare entitate reprezentată în GLFI a subliniat în 
cadrul sesiunilor de lucru nevoile și lipsurile care afectează comunitatea de romi din Dolný 

Kubín și am vorbit și despre posibile soluții la problemele existente. (stakeholder din Dolný 

Kubín, autoritate locală) 
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4.8. Orientare spre rezultate 
 

Ce am învăţat despre... 

 

 

Am fost clari de la început că dorim ca GLFI să fie parte activă la elaborarea strategiei de 

LF pentru Municipiul Cluj-Napoca, strategie care se va focaliza pe comunitățile 

dezavantajate, care au – după cum a identificat unul dintre factorii interesați – cel mai 

mult nevoie de sprijin, ai căror copii eșuează cel mai frecvent în sistemul de învățământ.   

Suntem aproape acum de a avea o strategie, fiecare membru al GLFI știe ce vor face, 

avem nevoie de coordonare în continuare și de vizibilitate cât mai multă a acțiunilor, ceea 

ce am surprins și în strategie. (Echipa din Cluj-Napoca)   

 

Când ne-am întâlnit pentru prima dată am ajuns la concluzia că acesta va fi un proces de 

parcurs prin pași mici care să conducă spre atingerea în comun a rezultatelor. La ultima 
întâlnire, unul dintre membrii GLFI a spus că se simte ca și cum am fi lucrat împreună de 

mai mulți ani deoarece s-au realizat atât de multe, lucruri concrete (crearea programului, 

livrarea, statistici colectate etc.) și unele mai puțin concrete (probabil că se referea la 
schița de strategie).  

Nu am scăpat nicio ocazie de a lăuda munca tuturor care au contribuit la obținerea 
rezultatelor – inclusiv între ședințele GLFI, referitor la orice acțiune care ne apropia de 

scopul comun. Unii dintre participanți au dobândit abilități care ne-au ajutat direct să ne 

atingem scopul, alții au publicat articole despre demersul nostru, au creat bază de date cu 
voluntarii și au format chiar un club al voluntarilor. Toate aceste succese personale 

profesionale au fost privite ca valoare adăugată – pentru a crea condiții mai favorabile 

pentru viitorul programelor de literație în familie.  
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Când am discutat cadrul strategiei, unul dintre aspectele esențiale a fost „să facem vizibile 

acțiunile din toate perspectivele”, după cum a sugerat un reprezentant al Universității din 

Muntenegru. Ideea persoanei care a propus acest lucru a fost că instituțiile de stat pot 

învăța din asta, pot să își însușească modelul și iniția demersuri similare. Cred că am reușit 

și că documentul final va fi reflectarea orientării noastre de la bun început spre obținerea 

de rezultate. (PCMNE) 

 

Rezultatele trebuie diseminate, trebuie discutate și făcute transparente. În mod 
sistematic, am diseminat fiecare mic succes obținut în cadrul grupului. Am făcut acest 

lucru fie în întâlnirile față-în-față, fie prin email. Tot ce au făcut stakeholderii pentru 

proiect a fost adus la cunoștința tuturor, de exemplu acțiunile pentru recrutarea 

voluntarilor, distribuirea fluturașilor în comunitatea romă, oferirea accesului la spațiile 
organizației pentru desfășurarea PLF etc. Au fost însă și cazuri când a fost mai dificil să 

evităm invidia (de exemplu, când a trebuit să selectăm o persoană – și nu mai multe – 

pentru a participa la întâlnirea internațională de proiect, când este posibil să se fi părut că 
avem preferințe pentru unii membri). Oricum, aceste situații se pot gestiona și am reușit 

prin focalizarea individuală pe fiecare membru al GLFI, asigurându-ne că se simt apreciați 

și utili și mulțumiți că au contribuit la atingerea scopului comun. (Orava ADE) 
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GLOSARUL TERMENILOR CHEIE DIN PROIECTUL LIT3 
 

Familia este înțeleasă ca familia lărgită, adică un grup de persoane care include atât adulți, 
cât și copii de vârstă școlară mică, nu neapărat înrudite, dar care locuiesc în aceeași 
gospodărie sau în proximitate și ca urmare au efect asupra mediului de învățare de acasă al 
copiilor. În proiectul LIT3, am vizat familii care se compun dintre generații: copii, părinții lor 
și bunici lor sau frați mai mari, mătuși, unchi, tutori, prieteni de familie etc. 

Literația în familie se referă la practicile de citit-scris și discuții care au loc în familie, precum 
și la învățarea intergenerațională care promovează dezvoltarea competențelor de citit-scris 

și abilitățile de viață conexe (pe baza definiţiei oferite de Institute for Lifelong Learning al 

UNESCO).6 În LIT3, focalizarea a fost pe dezvoltarea abilităților de citit și de îngrijire a 
sănătății (health literacy). 

Curriculumul programului de literație în familie este un document care descrie scopurile, 

obiectivele, temele, strategiile propuse de învățare, modalitatea de evaluare, numărul de 
ore alocate, numărul de participanți pe grup etc. referitor la programul de literație în 
familie.  Documentul include de asemenea unele explicații referitor la strategiile mai puțin 
comune (de exemplu, banca de cuvinte) și la utilizarea sprijinului oferit de prietenii de 
lectură, precum și informații despre competențele necesare pentru facilitatorii/ formatorii 
care conduc atelierele de literație pentru familie. 

Strategia de literație în familie constă într-o serie de acțiuni proiectate și coordonate de-a 

lungul unei perioade de timp cu scopul de a îmbunătăți practicile de literație în familie, cu 
precădere în familiile din comunități dezavantajate, inclusiv comunitățile vizate prin 
prezentul proiect. 

Health literacy/ literația sănătății (competența de îngrijire a sănătății proprii) este 

competența unui individ de a obține, procesa, înțelege și acționa în conformitate cu 
informații de bază referitoare la sănătate, necesare pentru a lua decizii adecvate în privința 
sănătății proprii pentru prevenirea și tratarea unor boli.  

Mediul de învățare de acasă include practicile (atitudinile și acțiunile) părinților, precum și 
resursele disponibile (de exemplu, cărți) în familie / gospodărie care au un efect asupra 
învățării. 

Policy brief (document de poziție) este un document de 4-6 pagini care se adresează 
decidenților, promotorilor sau lobbiștilor și care conține informații esențiale despre  un 
domeniu de politici publice și recomandări de măsuri.  

Factori interesați/ stakeholderi potențial sunt grupuri omogene de profesioniști sau grupuri 
de interes, cum ar fi studenții viitori profesori, personalul medical, asistenții sociali, care ar 

putea fi interesați de învățare în folosul comunității sau de voluntariat, organizații caritabile, 

                                                           
6
 Pentru informații suplimentare, a se vedea http://uil.unesco.org/home/programme-areas/literacy-and-basic-

skills/family-literacy/news-target/family-literacy/c089fb88ada0687909176e8487c471d0/  
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care doresc să sprijine comunitățile de romi etc. În cadrul proiectului, s-au organizat mese 

rotunde la care am promovat proiectul și literația în familie în rândul potențialilor 
stakeholderi și am discutat modalități de promovare și de sprijin a literației în familie în 
general, precum și în cadrul strategiei locale de literație în familie în particular. 

Competența de lectură7 este capacitatea unui individ de a înțelege, de a utiliza, de a reflecta 
asupra și de a interacționa cu texte scrise, pentru a-și atinge scopul propriu, pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele și a-și crește potențialul și pentru a participa la viața socială. 

Stakeholderii/ factorii interesați sunt instituții, organizații sau indivizi care au un interes 

legitim în privința proiectului la nivel local, național sau european. La nivelul local, 
stakeholderii LIT3 includ familiile rome, autoritățile locale (Primăria, autoritățile din 
domeniul educației, al sănătății, al asistenței sociale); facultățile care formează  cadre 
didactice, personal medical, asistență sociali; asociații ale părinților; cabinetele medicale; 
spitalele; personalul medical; bibliotecile și bibliotecarii; asistenții sociali; ONG-urile care 

lucrează în beneficiul comunităților de romi, ONG-uri educaționale și de promovare a 
sănătății; donatori, organizații de voluntari, voluntari etc. Factorii interesați majori la nivelul 
UE sunt Comisia Europeană, Roma Education Fund,  European Roma Policy Coalition 
(www.romapolicy.eu); European Roma Rights Center etc. 

Grup de lucru se referă la grupul de indivizi care colaborează pentru a atinge un obiectiv. În 
LIT3, obiectivul grupurilor de lucru constituite în cele trei localități a fost să se angajeze în 
elaborarea strategiei locale de literație pentru familie.  

 

 

 

  

                                                           
7
 După definiția din Programme for International Student Assessment (PISA) de către Organizația pentru 

Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED), 2009 
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ANEXE 
 

ANEXA 1. GHID PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI GESTIONAREA GRUPULUI DE LUCRU AL 

FACTORILOR INTERESAȚI 
 

1. INTRODUCERE 

Prezentul document deservește parteneriatul proiectului LIT3, în special echipele din 
Muntenegru, România și Slovacia. Scopul ghidului este să sprijine echipele de proiect în 
înființarea și gestionarea grupurilor de lucru ale factorilor interesați. Ghidul oferă o structură 
care va ajuta echipele să reflecteze și să decidă asupra problemelor importante legate de 
GLFI pentru ca acestea să funcționeze eficient pentru ca proiectul să își atingă obiectivele 
propuse. 

Prezentul ghid oferă un cadru pe care echipele de proiect naționale le vor traduce în limbile 
respective și pe care îl pot adapta într-o anumită măsură pentru a deservi situații 
particulare. Unele dintre elemente sunt însă comune tuturor partenerilor proiectului, iar 

acestea trebuie respectate pentru a asigura coerența transnațională a proiectului. Aceste 
elemente sunt: 

• Interpretarea unor concept cheie din proiect care este posibil să nu fie foarte larg 
utilizate în țările / limbile partenerilor; 

• Dimensiuni cheie ale GLFI care au definite în faza de concepere a propunerii de 
proiect.  

2. Definirea conceptelor cheie 

LITERAȚIA FAMILIEI (LF) se referă la practicile legate de literație din cadrul familiilor, precum 
și la învățarea intergenerațională care promovează dezvoltarea abilităților de literație și a 
abilităților de viață conexe (conform definiției date de către UNESCO Institute for Lifelong 
Learning8). În LIT3, accentul se pune pe abilitățile de lectură și educația pentru sănătate.  

FACTORII INTERESAȚI sunt instituții, organizații și indivizi care au un interes legitim în 
proiect la nivel local, național și European. La nivel local, factorii interesați LIT3 include 
autoritățile locale (primărie, autorități din domeniul educației, sănătății și al asistenței 
sociale); instituții de învățământ care pregătesc profesori, cadre medicale, asistenți sociali; 
asociații ale părinților și cadrelor didactice; cabinet medicale, spitale, cadre medicale, 
biblioteci și bibliotecari, asistenți sociali, ONG-uri care lucrează cu comunitățile de romi, 
ONG-uri în domeniul educației și al educației pentru sănătate, finanțatori, organizații de 
voluntari, voluntari etc.  

                                                           
8
 Pentru mai multe informații, a se vedea http://uil.unesco.org/home/programme-areas/literacy-and-basic-

skills/family-literacy/news-target/family-literacy/c089fb88ada0687909176e8487c471d0/  
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POTENȚIALI FACTORI INTERESAȚI sunt grupuri profesionale omogene sau grupuri de interes 
special, cum ar fi studenții care se pregătesc să devină profesori, cadre medicale, asistenți 
sociali, interesați să învețe prin intermediul serviciilor efectuate în folosul comunității sau 
voluntariat, organizații caritabile, dornice să se implice în rezolvarea problemelor 
comunităților de romi etc. În scopul promovării proiectului și al literației pentru familie, se 
vor organiza mese rotunde cu potențialii factori interesați și se vor discuta modalitățile prin 
care acestea pot promova și sprijini literația în familie în general și implementarea 
strategiilor locale în special.  

STRATEGIA DE LITERAȚIE PENTRU FAMILIE se referă la o serie de acțiuni planificate pe 
parcursul unei perioade de timp definite cu scopul de a îmbunătăți practicile de literație în 
familie în mod special în comunitățile dezavantajate, inclusiv în comunitățile vizate în cadrul 
acestui proiect.  

GRUPURILE DE LUCRU sunt indivizi care se constituie într-un grup pentru a contribui 

împreună la îndeplinirea unui obiectiv.  În LIT3, obiectivul grupului de lucru este să se 
angajeze în mod active în dezvoltarea strategiilor locale de literație pentru familie în cele 
trei locații unde se implementează această component a proiectului.  

3. DIMENSIUNILE CHEIE ALE GLFI DEFINIȚI ÎN FAZA DE CONCEPRE A  PROPUNERII DE 
PROIECT 

a. Rolul GLFI: la începutul proiectului, rolul GLFI este preponderant consultative, în timp ce 
spre finalul proiectorului (începând cu a 4-a întâlnire planificată) grupul de lucru se va 
angaja activ în dezvoltarea strategiilor locale de literație pentru familie. 

b. Dimensiunea și compoziția GLFI: în fiecare dintre cele trei locații ale proiectului, GLFI 
include câte 12 factori interesați. Aceste 12 persoane vor fi delegate de către autoritățile 
locale din domeniul educației, al sănătății și serviciilor sociale, ONG-uri rome, ONG-uri 

educaționale, universități care pregătesc viitori profesori, asistenți sociali și cadre 
medicale.  

c. Întâlnirile GLFI – număr și scop: Vor avea loc cel puțin 5 întâlniri ale GLFI în fiecare dintre 
locațiile Podgorica, Muntenegru; Cluj-Napoca, România și Dolny Kubin, Slovacia, după 
cum urmează: 

Nr 

crt 

Perioada Scop Observații 

1 Aprilie 

2014 

Prezentarea proiectului și al impactului 
așteptat; 
Formularea așteptărilor proiectului față 
de grupul de lucru; 

Se va folosi broșura de 
promovare a proiectului; 
Să se asigure angajamentul 
membrilor  GLFI; 
Invitarea reprezentanților 
presei/ comunicat de presă 

2 Mai 

2014 

Discutarea elaborării programului de 
literație pentru familie (PLF)  și 
solicitarea de feedback pe temele 

Invitarea reprezentanților 
presei/ comunicat de presă 
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incluse în programul propus; 
Analiza resurselor disponibile în 
comunitate pentru sprijinirea PLF – 

voluntari, cărți; 
3 Sept. 

2014 

Informarea factorilor interesați despre 
pilotarea PLF și a rezultatelor 
preliminare 

Invitarea reprezentanților 
presei/ comunicat de presă 

4 Martie 

2015 

Demararea elaborării strategiei locale Se va utiliza documentul de 

poziție despre LF și Cadrul și 
metodologia de elaborare a 
strategiilor locale; 
Comunicat de presă 

5 Oct. 

2015 

Finalizarea strategiei locale și 
diseminarea conceptului către factori 
interesați similari din alte orașe având 
un profil similar al comunităților de 
romi 

Se vor invita factori interesați 
din alte orașe cu profil similar 
al comunității de romi;  
Invitarea reprezentanților 

presei/ comunicat de presă 

 

d. Indicatori GLFI de urmărit și de documentat:  

# Indicatori Sursa documentară / dovada 

1 Numărul de participanți Lista de semnături ale participanților anexată 
la procesul verbal al ședinței 

2 Numărul instituțiilor / 
organizațiilor reprezentate 

Lista de semnături ale participanților și 
afilierea lor instituțională 

3 Calitatea / relevanța discuțiilor, 
feedback-ul participanților 

Proces verbal al ședinței GLFI – raportul 

întâlnirii se va întocmi de către persoana 
desemnată din echipa LIT3. 

4 Angajamentul de a promova și 
implementa literația pentru familie 
în comunitățile de romi 

Acord comun semnat de către 
implementatorii proiectului și instituțiile 
reprezentate în GLFI – a se iniția în prima 
întâlnire a GLFI; 
Acțiunile agreate și realizate între întâlniri; 

 

4. PROCESUL 

Procesul de selecție: 

Criterii: 

- Experiența profesională a factorilor interesați și relevanța acesteia pentru obiectivele 
proiectului 

- Capacitatea de a contribui în mod constructiv la discuții 
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- Capacitatea de diseminare a ideilor din proiect, a scopurilor și filosofiei PLF și la 
îmbunătățirea sa în cadrul respectivelor organizațiilor, domenii și comunități mai 
largi reprezentate 

- Echilibrul dintre puterea de decizie și expertiza reprezentată (1/3 experți și 2/3 
decidenți) 

- Echilibrul între autoritățile publice și alți factori (½ și ½) 

În identificarea factorilor interesați relevanți, acestea ar putea servi ca repere: 

• Autorități publice (Ministerul educației, ministerul sănătății, ministerul muncii și 

protecției sociale, inspectoratul școlar etc; reprezentanți ai romilor din cadrul 
primăriei,  al prefecturii, al serviciului județean de sănătate și de asistență socială) 

• Organizații neguvernamentale (ONG-uri educaționale și de romi) 

• Universități (Facultatea de științele educației, de filologie etc.) 

• Experți (în domeniul literației, al problematicii rome, mediatori sanitari, mediatori 
școlari, medici) 

• Liderii comunității rome (mediatori romi, facilitatori de tineret etc.)  

 

Procesul de colaborare 

Principiile fundamentale ale calității de membru în GLFI: 

 

a) Participarea regulată la întâlnirile grupului de lucru;  

b) Participarea activă în toate aspectele muncii GL; 

c) Asigurarea unei comunicări de calitate în cadrul echipei de proiect la nivel național 
(contacte, modalități de informare); 

d) Disponibilitate și deschidere în exprimarea unei poziții și fundamentarea ei; 

e) Angajamentul de a contribui la schimbarea pozitivă; 

f) Imparțialitatea grupului de lucru. 

 

 

5. ALTE ASPECTE – IDEI PRACTICE 

Selecția membrilor GLFI 

 Recurgeți la planul de diseminare (secțiunea referitoare la angajament și acțiune) ca 
punct de pornire pentru a stabili cine vor fi persoanele invitate să facă parte din GLFI; 
definiți profilul persoanelor de dorit (în ceea ce privește poziția ierarhică, capacitatea de 



60 61

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

luare de decizie, capacitatea de angajare constructive în discuții etc.). Lista ar putea 
conține o secțiune de OBLIGATORIU DE INCLUS (aceste organizații/ persoane) și AR FI 
BINE DE INCLUS (nu neapărat necesare, dar dezirabile). S-ar putea să fie nevoie să 
insistați pentru a-i atrage pe cei din prima secțiune dacă nu par dornici să se angajeze. 
Pregătiți o listă de rezervă pentru orice eventualitate.  

 Redactați o scrisoare clară și concise pentru a invita participanții la prima ședință a GLFI. 
Prezentați proiectul instituției / organizației / persoanei vizate și explicitați așteptările 
față de ei (a se vedea rolul GLFI mai sus). Menționați clar cine va fi persoana de contact, 
în ce mod și când vor fi contactați. Scrisoarea va fi semnată de persoana cu funcția cea 
mai importantă din organizație. Includeți pe lângă invitație o broșură a proiectului. După 
expedierea scrisorii de invitație, în preajma datei întâlnirii, contactați telefonic persoana 
căreia v-ați adresat dacă nu ați primit răspuns la scrisoare. Rețineți: ei sunt cei care vă 
ajută să atingeți obiectivele proiectului dumneavoastră, prin urmare este posibil ca ei să 
refuze invitația. Dacă observați că nu are rost să insistați, recurgeți la lista de rezervă.  

 

Prima întâlnire a GL 

 Pregătiți agenda întâlnirii și expediați-o cu cel puțin 3 zile înainte de întâlnire. Atunci 
când stabiliți data primei întâlniri, amintiți-vă să verificați calendarul zilelor de 
sărbătoare / libere, evitați să organizați întâlnirea în zilele chiar înaintea și de după ziua 
liberă. 

 Invitați membrii GL să aducă material de promovare a organizației lor care sunt 
relevante pentru acest proiect, astfel veți economisi timp la prezentarea organizaților și 
instituțiilor reprezentate de membrii grupului.    

 Pregătiți ecusoane pentru participanți pentru ca aceștia să se poată adresa pe nume în 
cursul discuțiilor.  Listați agenda întâlnirii. Amintiți-vă să includeți elementele de 
vizibilitate specifice proiectului! 

 Cineva din partea organizației gazdă va conduce ședința. Selectați cu grijă persoana: este 
posibil ca aceasta să fie nevoită să întrerupă politicos, dar ferm vorbitorii care abuzează 
de timpul ședinței. 

 Numiți o persoană care va întocmi procesul verbal al întâlnirii. Cereți participanților să 
semneze procesul verbal.  

 Pregătiți și prezentați un ppt (să aveți toate logo-urile necesare pe ppt!). Insistați asupra 
rolului GLFI. După prezentare, distribuiți broșura proiectului în cazul în care aceasta nu a 
fost deja trimisă odată cu scrisoarea de invitație.  

 Organizați o sesiune de întrebări și răspunsuri. Răspundeți la întrebările de clarificare 
scurt și la obiect. Nu vă angajați în prea multe discuții pe tema „De ce acest proiect și nu 
altul, care ar fi mai urgent?”; GLFI nu are puterea de a schimba obiectivele proiectului, 
structura și orizontul de timp al proiectului sau bugetul etc. Conduceți discuțiile spre 
rolul GLFI și input-ul așteptat de la acesta.  
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 Asigurați-vă că cineva va face fotografii de bună calitate în timpul ședinței.  

 Aspecte care obligatoriu trebuie incluse pe agendă: 

o Prezentări ale participanților – începeți dvs și modelați lungimea prezentării, 
precum și nivelul de detalii dorit; fiecare participant se prezintă; dacă mai multe 
persoane reprezintă aceeași instituție, experiența relevantă a instituției se 
prezintă doar o dată;  se pot însă distribui fluturași/ broșuri etc. Alocați 30 
secunde/persoană, și 2-3 min de instituție. 

o Prezentarea proiectului cu cel puțin 1/3 din timp alocat rolului etc. al GLFI. 

o O pauză – aceasta este bună și pentru discuții informale între membrii GLFI; 
oferiți cafea/ ceai/ apă pentru participanți. 

o Data și timpul întâlnirii a doua; agreați date aproximative pentru următoarele 
întâlniri; 

o Maniera agreată de păstrat legătura între întâlniri – schimb de informații de 
contact; 

o Acțiuni agreate care trebuie implementate de către fiecare membru al GLFI până 
la proxima întâlnire.  

  

Următoarele 4 întâlniri 

 Trimiteți un mesaj de reamintire a datei și orei întâlnirii cu cel puțin o săptămână în 
avans.  

 Circulați agenda la timp. Dacă aveți nevoie de informații specifice la zi pe care doriți să 
vă asigurați că membrii GLFI îl aduc la întâlnire, solicitați-le în același mesaj în care 
transmiteți și agenda. 

 Prezentați persoana care va conduce ședința. Începând cu această întâlnire, probabil că 
veți dori să rugați un membru al GLFI să conducă ședința. Acest lucru trebuie agreat în 
prealabil înainte de transmiterea agendei. 

 Începeți ședința cu verificarea progresului înregistrat în acțiunile care au fost agreate la 
precedenta întâlnire. 

 Rețineți: fotografii, procesul verbal – includeți acțiunile agreate pentru perioada 
următoare, lista participanților cu semnături, comunicatul de presă. 
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Monitorizarea ședințelor GLFI între două ședințe consecutive – aspecte de cântărit 

 În timpul ședinței, verificați   

o Dacă problemele și sarcinile pe care GLFI își propune să le adreseze sunt clare 
pentru toți și dacă acțiunile sunt agreate de către toți. 

o Dacă obiectivele stabilite sunt specifice și realizabile în timpul alocat și cu 
resursele existente. Nu este recomandabil ca membrii GLFI să plece de la ședință 
cu gândul că pot realiza acțiunile „doar dacă”.  

o Dacă membrii GLFI au cerut informații despre care cred că sunt relevante pentru 
discutarea punctelor de pe agendă în ședința precedentă, asigurați-vă că aveți 
suficient timp pentru a obține acele informații. 

 Există conflicte între membrii GLFI? Dacă da, cum pot fi gestionate? Cine este cea mai 
potrivită persoană care să le gestioneze? 

 Membrii GLFI fac ceea ce au promis că vor face? 

 Este nevoie de expertiză în plus, care nu e încă disponibilă în GLFI? Dacă da, cine ar 
putea să aibă acea expertiză?  

 Sunt grupuri noi care ar trebui să fie conștiente de / informate despre munca GLFI? 

 

Celebrați succesul! 

 Întotdeauna apreciați munca membrilor GLFI și contribuția lor la atingerea obiectivelor; 
faceți acest lucru în ședințele față-în-față și asigurați-vă că se consemnează în procesul 
verbal. 

 Trimiteți mesaje de mulțumire după întâlnire conducătorilor instituțiilor / organizațiilor 
reprezentate; anexați procesul verbal al ședinței; 

 Conlucrați cu staff-ul PR al instituțiilor / organizațiilor reprezentate în GLFI pentru a 
agrea și armoniza evenimentele PR; 

 Identificați modalități creative de a celebra contribuția GLFI și diseminați-le în cadrul 

parteneriatului. 
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ANEXA 2. CADRU ORIENTATIV PENTRU ELABORAREA STRATEGIILOR LOCALE  
 

Scopul documentului: să ofere îndrumare în structurarea și dezvoltarea strategiilor locale 

de literație pentru familie în comunitățile rome dezavantajate; se va folosi de către 
Grupurile de Lucru ale Factorilor Interesați (GLFI) începând cu a patra întâlnire. 

Folosind policy brief-ul Literație pentru Familie (Implicarea familiilor rome în învățare: 

argumente pentru literația familiei) ca punct de pornire, mai ales pentru scopuri de 

documentare a contextului mai larg și pentru referințele la recomandările de politici incluse 

în brief (a se vedea forma finală a policy brief-lui), organizațiile partenere din Muntenegru, 

România și Slovacia vor conduce procesele de dezvoltare a strategiilor locale (pentru orașele 
Cluj-Napoca, Podgorica și Dolny Kubin) pentru a promova literația pentru familie, mai ales în 

comunitățile de romi, dar nu numai. 

În cursul ghidării procesului de elaborare a strategiei, puteți să discutați toate capitolele din 

documentul de mai jos sau doar câteva dintre elev. Implicați GLFI în deciziile de structurare 

finală a documentului. Rețineți însă că este esențial pentru procesul de implementare care 
urmează să vă asigurați că discutați scopul (scopurile) și obiectivele și strategiile/ activitățile 

pe acre decideți să le realizați, roluri pentru persoane/ instituții, resurse necesare 9inclusiv 

de timp) și livrabilele / rezultatele 9cine ce face, până când, cum/ cu ce, cu ce rezultate).  

 

Idei pentru parcurgerea cu succes a procesului de elaborare a strategiei în cadrul GLFI 

Pentru ca procesul de elaborare a strategiei să fie de succes, trebuie să colaborați 
îndeaproape cu GLFI și să implicaţi și grupul potențialilor factori interesați. 

Pentru ca ședința GLFI să fie eficientă în vederea atingerii scopului urmărit, înainte de cea 
de-a 4-a întâlnire, împreună cu unul dintre membrii echipei locale (poate acea persoană 

care v-a însoțit la seminarul de la Londra) pregătiți un prim draft al documentelor pentru a fi 

discutate și elaborate pe mai departe în cadrul ședinței. În mod ideal, ar trebui să trimiteți 
documentul draft către GLFI ca anexă la agenda celei de-a patra întâlniri, astfel încât 

membrii GLFI să se poată pregăti pentru ședință. Amintiți-vă să alocați timp mai mult acestei 

întâlniri – sunt multe lucruri de făcut. 

Pe măsură ce schițați documentul, identificați și citiți alte documente de programare locale/ 

regionale/ naționale existente și căutați să stabiliți cum se poate încadra/ armoniza strategia 

nouă, ceea ce propuneți să realizați, în cele existente. 

Nu vă așteptați să finalizați documentul de strategie în cadrul întâlnirii – sunt prea multe de 

gândit și de scris pentru a se putea finaliza în câteva ore. Folosiți însă timpul pentru 
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colectarea informațiilor care vor transforma documentul nu în ceva ce vă aparține doar Dvs., 

ci întregului GLFI. Recomandăm să alocați timp mai ales punctelor D, E și F în cadrul GLFI 4 și 
să proiectați atent procesul de finalizare a întregului document (decideți cine cu ce 

contribuie până când). GLFI trebuie să își asume strategia și să coopereze pentru 

implementarea sa – altfel riscați ca acesta să devină încă un document care este atent 
redactata și atât. Strategia vizează termenul mediu și lung așa încât implementarea sa poate 

fi realizată în cursul unor proiecte viitoare în cadrul unor parteneriate locale.  

În cadrul meselor rotunde pe care le veți organiza în aprilie – mai 2015, solicitați input de la 
participanți – atât în privința analizei SWOT, cât și în privința acțiunilor strategice pe care le 

pot realiza acești potențiali factori interesați.  

PROPUNERE DE STRUCTURARE A STRATEGIEI LOCALE  

A. Pagină de titlu (titlu, logo/ numele instituțiilor/ organizațiilor care dezvoltă și 
promovează strategia, anul - 2015) 

B. Informaţii despre context și justificarea strategiei (1-2 pagini): 

B1. Parte introductivă: scurtă prezentare a contextului de promovare a PLF 
(referire la proiectul LIT3); A se vedea și mai jos 

Ce este literația pentru familie (LF)? Termenul „literație pentru familie” este utilizat pentru 

a descrie experiența cotidiană de comunicare și literație în cadrul familiei, rezultatul 

interacțiunilor dintre părinți și copii, precum și între copii și frații/surorile lor. Se folosește de 
asemenea pentru a descrie inițiative, intervenții, servicii oferite și proiecte care vizează 

stimularea, dezvoltarea sau suplimentarea acestor interacțiuni, cu scopul de a reduce 

transferul timpuriu al inegalităților. 

De ce focalizarea pe LF? Există dovezi convingătoare care ne arată că prin influențarea 

experiențelor de învățare de acasă,  inițiativele de literație pentru familie pot compensa 

multe dintre efectele negative ale statutului socio-economic și ale nivelului de educație 
modest al părinților. Carpentieri et al. (2011) au analizat șase meta-analize referitoare la 

intervenţii de tipul LF și au concluzionat că LF este mai eficientă inclusiv în termeni de 

rezultate și costuri decât majoritatea celorlalte intervenţii educaționale. Această constatare 

coincide cu recomandarea Grupului European al Experților în Literație la Nivel Înalt (2012), și 

anume că guvernele “ar trebui să dezvolte inițiative mai extinse, de anvergură mai mare și 
mai bine coordonate de literație pentru familie” pentru a reduce inegalitățile și a obține “un 

mediu mai literat”.  

De ce lectură și sănătate? (puteți face referire la versiunea finală a curriculum-ului PLF) 
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B2. Justificare pentru promovarea programelor de literație pentru familie (LF) în 
mediile dezavantajate în care trăiesc familii rome din Cluj-Napoca/ Podgorica/ 
Dolny Kubin  

(această secţiune este preluată din policy brief). A se vedea punctele principale mai jos. A se 
adăuge informaţii / argumente relevante la nivel local (se poate face referire la rezultatele 

analizei de nevoi). Identificaţi si folosiți documente de programare cu relevanță locală, 

strategii mai largi de incluziune social sau din domeniul învățământului. 

• Părinții din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic prezintă 
probabilitate mai scăzută de a citi cu copiii lor și de a folosi strategii eficiente prin care să 

încurajeze plăcerea de a citi. 

• Mediul de acasă influenţează rezultatele școlare are copiilor. Un mediu de trai sărac este 
cea mai mare barieră în calea succesului educațional. Mulți copii romi nu au acces la 
cărţi sau alte material de citit în afara școlii. 

• Inițiativele care vizează familiile dezavantajate trebuie să ia în calcul barierele interne și 
externe de care se lovesc părinții, inclusiv absența accesării serviciilor publice dificultăți 

de învățare, bariere culturale, bariere legate de muncă, lipsa serviciilor de îngrijire a 
copiilor, stil de viață dezordonat, alte responsabilități de îngrijire. Părinții își doresc cele 

mai bune rezultate pentru copiii lor, dar cei din medii dezavantajate deseori nu știu cum 

să obţină sau cum să sprijine demersurile care ar duce la aceste rezultate. De aceea, ei 

au nevoie de informaţii, dar și programe care să îi ajute să dezvolte acele atitudini și 

comportamente / obiceiuri care sunt esenţiale pentru un bun sprijin parental.  

• Faptul că în majoritatea familiilor de romi sunt prezente mai multe generații și că se 
acordă mult respect vârstnicilor este un potențial punct tare. PLF din LIT3 construiește 

pe acest aspect, implicând trei generații. 

 

C. Viziune, misiune, valori/ principii cheie (împărtășite de membrii / instituțiile 

reprezentate în GLFI) 

Cum va arăta orașul/ comunitatea când strategia s-a livrat? 

Care este misiunea GLFI în realizarea/ traducerea în realitate a acestei viziuni? 

Care sunt cele mai importante lucruri pe care nu le puteți negocia / unde nu puteți face 

compromisuri în timp ce colaborați la realizarea misiunii grupului? 
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D. Analiza SWOT– situaţia în prezent 

Realizați analiza împreună cu GLFI. Discutați care sunt punctele tari (de ex, că avem un PLF 

testat, învățarea din faza de pilotare), punctele slabe, oportunități și amenințările care pot 

ajuta sau împiedica implementarea cu succes a strategiei?  

 

E. Scop(uri) și obiective  

În această secțiune răspundeți la întrebarea: ce dorim să realizăm prin implementarea 

strategiei? Legați acestea cât mai strâns de rezultatele (cheie) ale strategiei. Diferiții membri 

ai GLFI s-ar putea să se focalizeze pe diferite aspecte. Această secțiune și „strategiile” de mai 
jos  sunt legate strâns, astfel că trebuie să vă asigurați  că scopul și obiectivele sunt atent 

formulate și detaliate, dar de asemenea integrate pentru ca să necesite colaborarea dintre 
membrii grupului de lucru (altfel, fiecare organizație/ instituție poate să lucreze pe cont 
propriu). 

Asigurați-vă că obiectivele sunt SMART: Specifice, Măsurabile, posibil de Atins, Relevante și 
și încadrate in Timp. 

 

F. Strategii 

Această secțiune răspunde la cele mai practice întrebări. Puteți folosi un format de table ca 

cel de mai jos: 

# Strategii Acțiuni/ pași 
de realizare 

Roluri 

(persoane/ 

instituții) 

Interval 

de 

timp/ 

limită 

Resurse  Rezultate / 

livrabile, 

indicatori  

S1  A1 

A2 

A3 

    

 

Rețineți că fiecare membru GLFI (individ, instituție, organizație) ar trebui să aibă un rol clar 

în implementarea acestei strategii și pe care să și-l asume. Legați acțiunile asumate de 
termenii acordului semnat cu instituțiile/ organizațiile partenere în GLFI.  
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Gândiți-vă la roluri pentru factori interesați potențial –mesele rotunde pe care le veți 

organiza pot fi parte a strategiei Dvs de promovare a LF. Cereți membrilor GLFI să vă ajute să 
identificaţi cei mai relevanți factori potențial interesați  și să organizați mesele rotunde (sau 

chiar să participe la ele). În implementarea strategiei, fiecare factor interesat potențial ar 

putea să aibă rol diferit – unii pot fi implicați mai târziu în a face ceva concret, dar toți ar 
trebui să fie conștienți de strategie. 

 

G. Monitorizare și evaluare (M&E) 

De unde veți ști că sunteți pe calea cea bună și că vă urmăriți misiunea? 

Ce dovezi va trebui să adunați și cum veți interpreta / judeca aceste dovezi pentru a stabili 

progresul pe care l-ați realizat.? 

Cine va fi implicat în M&E? Când se vor colecta date pentru prima dată? Când se vor redacta 

rapoarte? Cine va afla despre rezultate/ constatări?  
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ANEXA 3. MEMBRII GRUPURILOR DE LUCRU ALE FACTORILOR INTERESAȚI 
 

Localitatea: Cluj-Napoca, România 

Nr. 
inst. 

Factorul interesat 
(instituția/ persoana) 

Poziția ocupată  Întâlniri ale grupului de lucru al factorilor interesați 
29.04.2014 10.06.2014 17.12.2014 25.03.2015 

1 Inspectoratul Școlar 
Județean Cluj 
 

Inspector pentru minorități 1 x x   

Inspector pentru minorități 2   x  

Inspector    x 

2 Casa Corpului Didactic Cluj Director   x x 

3 Biblioteca Județeană Director x  x  

4 Școala N Iorga Mediator școlar x x   

 Școala T Dârjan  Mediator școlar  x   

5 Școala Horea  Director   x x 

6 Școala Talentum  
Asociația Pro Schola 
Montessori  

Director 
 

 x x  

7 Cabinet medical Medic    x    

8 Agenția Națională pentru 
Romi, Prefectura Cluj 

Reprezentant regional x    

9 Biroul Prefectului Cluj  Consilier    x 

10 Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităților 
Naționale 

Cercetător   x  x  

11 Consiliul Județean Cluj Expert rom x    

12 Centrul de Resurse pentru 
Comunitățile de Romi 

Asistent de program  x   

Coordonator de program  x   

Director executiv   x x 

13 Universitatea Babeș-Bolyai, 
Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială 

Profesor  x   

Lector   x  

Universitatea Babeș-Bolyai, Lector   x  
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Nr. 
inst. 

Factorul interesat 
(instituția/ persoana) 

Poziția ocupată  Întâlniri ale grupului de lucru al factorilor interesați 
29.04.2014 10.06.2014 17.12.2014 25.03.2015 

Științele Educației, linia 
maghiară 

Universitatea Babeș-Bolyai, 
Științele educației, linia 
română 

Lector   x  

14 Pro Vobis Director   x  

15 Asociația de Dezvoltare 
Comunitară Zona 
Metropolitană Cluj-Napoca 

Coordonator program   x x 

16 Primăria Cluj-Napoca, 
DASM 

Șef birou   x  

DASM, Protecția Copilului Consilier     x  

17 Asociația Learn & Vision Coordonator proiect x x x x 

Cercetător  x  x x 

18 CILSDGC Director executiv  x x x 

Manager proiect   x  

Expert comunicare x   x 

 TOTAL 30 persoane 10 participanți 9 participanți 18 
participanți 

10 
participanți 
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Localitatea: Dolný Kubín, Slovacia  

Nr. 
inst. 

Factorul interesat 
(instituția/ persoana) 

Poziția ocupată  Întâlniri ale grupului de lucru al factorilor interesați 
30.04.2014 22.05.2014 04.12.2014 25.03.2015 

1 Primăria Dolný Kubín  
 

Șef departament Servicii sociale x   x 

Șef departament educație, tineret și cultură x x x x 

Manager proiecte x x x x 

Poliție  x   

2 Centru de Consiliere și 
Prevenție Psihopedagogică  

Expert pedagogie specială x x x  

Psiholog  x x   

3 Direcția de Muncă, Servicii 
Sociale și Familie, Dolný 
Kubín 

Șef departament Servicii Sociale și Familie x x x x 

Șef departament Protecția Copilului x    

4 Școala Primară Peter Škrabák 
din Dolný Kubín 

Director   x x x  

5 Brezovček (ONG), biroul din 
Școala Peter Škrabák, Dolný 
Kubin 

Membru al Consiliului de Administrație x x x x 

6 ARWA - Education for All, 
Dolný Kubín (ONG) 

Membru al Consiliului de Administrație x x   

7 Educos – centru de 
consultanță și informare 
(ONG), Dolný Kubín 

Consultant  x    

8 Biblioteca Anton Habovštiak 
Orava, Dolný Kubín 

Director  x   

Bibliotecar    x x 

9 Združenie Orava pre 
demokraciu vo vzdelávaní 

Director executiv x x x x 

Asistent  x x x 

 Total 14 persoane 12 
participanți 

12 
participanți 

8 
participanți 

8 
participanți 

 

  

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

Localitatea: Podgorica, Muntenegru 

Nr. 
inst. 

Factorul interesat (instituția/ 
persoana) 

Poziția ocupată  Întâlniri ale grupului de lucru al factorilor interesați 
09.05.2014 16.06.2014 26.12.2014 06.05.2015 

1 Biroul pentru Educație 
 

Expert literație  x    

Consilier pentru integrarea romilor și inițiative 
incluzive 

x x x  

2 Universitatea din Muntenegru Șef catedră Departamentul pentru Educație, 
expert educație incluzivă, Membru al Consiliului 
Național pentru Învățământ 

x  x x 

Profesor  x x x x 

3 Ministerul pentru Drepturile Omului 
și Minorităților 

Consilier al Ministrului pentru Drepturile 
Omului și Minorităților 

x  x x 

4 Coaliția Muntenegreană a ONG-
urilor Rome 

Președinte  x x x  

5 HELP  Expert accesibilitate socială, fost consilier al 
Ministrului pentru Drepturile Omului și 
Minorităților 

x x   

6 Roma Education Fund 
 

Coordonator literație x x  x 

Coordonator program x x   

Asistent  1   x x 

Coordonator voluntari   x  

Asistent 2  x   

7 Tabăra Konik Mediator rom 1 x    

Mediator rom 2 x  x  

Mediator rom 3    x 

8 Agenția Națională pentru Manuale 
Școlare 

Persoană delegată  x x x 

9 Pedagogical Center Muntenegru Coordonator proiect x x x x 

Formator  x x x x 

 Total 18 persoane 13 
participanți 

10 
participanți 

11 
participanți 

9 
participanți 
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Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

ANEXA 4.A. LISTA ACȚIUNILOR AGREATE CU FACTORII INTERESAȚI SAU PROPUSE CA 
PARTE A STRATEGIEI DE LITERAȚIE ÎN FAMILIE ÎN CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

(01.10.2015) 
 

Factor interesat Acțiuni Statut 

ȘCOALA 

TALENTUM, 
ASOCIAȚIA PRO 
SCHOLA 

MONTESSORI  

Promovarea conceptului și a importanței lecturii în familie (cu 
copilul, pentru copil), inclusiv facilitarea/ mijlocirea promovării 
LF 

Agreate  

  

Identificarea/ Organizarea voluntarilor pentru desfășurarea 
programelor de LF (inclusiv identificarea potențialilor „prieteni 
de lectură” 

Colectare și donații de cărți + distribuire cărți colectate de 
către ele sau de către alte instituții 
Sprijinirea identificării beneficiarilor potențiali și a 
demersurilor de analiză a nevoilor pentru programe de LF 

Sprijin în selectarea/ formarea facilitatorilor de LF 

Promovarea literaturii pentru copii care să reflecte o 
diversitate de copii (incl. literatură în care copiii romi să se 
regăsească/ cu care să se poată identifica) 

UNIVERSITATEA 

BABEȘ-BOLYAI 

Promovarea conceptului de învățare în serviciul comunității Propuse 

Curs postuniversitar de educația adulților/ literație adulților/ 
literație pentru familie 

Oferirea de credite studenților care participă la practică/ 
acțiuni de voluntariat în comunități dezavantajate 

Săptămână de proiecte dedicate LF 

Conferință națională/ europeană/ internațională pentru 
profesori pe tema LF 

Includerea conceptului de LF în curriculumul de pregătire a 
viitorilor cadre didactice mai ales pentru învățământ primar și 
preșcolar, dar și pentru viitori consilieri și profesori de sprijin 
(pentru copii cu CES); 
Curs opțional de LF 

Practica studenților de la pedagogie (asistare + exersare 
ghidată) în școli care deservesc comunități sărace de romi 
(asistare + predare, asistare la ședințe cu părinții, sprijinirea 
cadrului didactic la ședințe cu părinții) + activități tip școală 
după școală; metodicianul să conducă analiza lecțiile astfel 
încât să preîntâmpine dezvoltarea prejudecăților; 

Voluntariat – la organizații cu activități de literație care se 
adresează populațiilor dezavantajate (nu neapărat romi) și la 
organizații care lucrează pentru incluziunea socială a romilor în 

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

Factor interesat Acțiuni Statut 

context educațional 

Lucrări de licență/ dizertații – teme de cercetare fundamentală 
sau aplicată 

Conferințe organizate – secțiune de literație pentru adulți / 
pentru familie 

Constituirea unor grupuri mixte de studenți de la științele 
educației/ pedagogie/ psihopedagogie specială etc. + asistență 
socială + medicină – care să efectueze practică și voluntariat 
împreună; Psihologii – practică în astfel de comunități (de ex. 
educație rațional-emotivă, modelare comportamentală); 
Studenții mediciniști – la școli, se adresează elevilor pentru a 
promova educația pentru sănătate/ igienă personală etc. 
Colaborări cu Primăria (SPAS) și între facultăți (ex. FPSE, 
Facultatea de Asistență Socială, FSPAC pentru coordonarea / 
armonizarea demersurilor în vederea sprijinirii comunităților/ 
familiilor cu cele mai stringente nevoi 

INSPECTORA-

TUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN CLUJ 

Promovarea conceptului de LF ca măsură de creștere a 
succesului școlar și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii; 

Propuse 

  

Monitorizarea programelor LF care se desfășoară în școli 
Extinderea programului la nivel județean, promovarea sa în 
rândul altor ISJ și la MECS 

Bibliotecile școlare și CDI – promovare, găzduire programe  
PDI – să includă LF (mai ales la clasele mici - învățători, dar și la 
(ante)preșcolari (educație parentală) 
Promovarea conceptului LF în conferințe 

CASA CORPULUI 

DIDACTIC CLUJ 
Dezvoltare profesională pentru cadre didactice și mediatori 
școlari pentru a putea livra/ facilita programul  

Agreate  

Conferințe pe tema LF sau cu secțiune de LF 

BIBLIOTECA 

JUDEȚEANĂ 
OCTAVIAN 

GOGA 

Bibliotecile publice mici, comunale, orășenești şi municipale 
pot organiza programe de tip „Vreau să-mi citești”, în 
colaborare cu școlile locale şi cu ONG-urile de profil. În județul 
Cluj avem 17 bibliotecari din mediul rural (din cca. 67) care au 
fost instruiţi în desfăşurarea unor astfel de activităţi. 

Agreate   

Bibliotecile județene ar putea să se implice în selectarea şi 
colectarea (din donații) a materialelor necesare desfăşurării 

atelierelor. 

PRIMĂRIA CLUJ 
NAPOCA  

SPAS / DAS – identificarea familiilor care ar putea beneficia de 
LF / a se vedea beneficiarii VMG care au copii mici / cei asistați 
cu copii mici să poată participa la LF  

Propuse 
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Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

Factor interesat Acțiuni Statut 

Sprijinirea derulării LF în Țara Minunilor etc. (pregătirea 
resurselor umane pentru LF) 

În curs de 
proiectare 

Donație de cărți pentru familii sub un anumit nivel de venit Propuse 

 Promovarea/ sprijinirea diseminării LF ca măsură de 
intervenție educațională și socială (de incluziune socială a 
familiei)  
Alocare fonduri pentru derularea de programe la centrul de 
incluziune socială (literație pentru adulți, pentru familie) și 
promovarea conceptului în programe educaționale și culturale 
sprijinite 

Sprijinirea literației pentru familie în cadrul inițiativei Cluj – 

capitală europeană 

ADI ZMC  Formarea persoanelor care lucrează cu copii/ familii 
(educatori, manageri de caz etc.) pentru a fi capabili să livreze 
/ asiste la livrarea programului de LF  

În 
negociere  

Livrarea de programe de LF – adoptarea LF ca o măsură 
complex de combatere a sărăciei și excluziunii sociale 

CILSDGC & 

ALSDGC 

ROMÂNIA 

Promovare – legături cu rețele relevante - ELINET (European 

Literacy Policy Network la nivel EU) si global, în rândul 
membrilor, la nivel de țară etc. (conferințe, publicații, website) 

Agreate 

Advocacy – țintirea autoritățile publice locale, județene și 
centrale (Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale) 
Cercetare a) fundamentală – cadru teoretic; b) bune practici, c) 
cercetare acțiune în colaborare cu alți implementatori ai 
programelor de literație pentru familie (LF); d) analiza nevoilor 
(metodologie de realizare/ identificarea nevoilor mai specifice, 
a interesului potențialilor beneficiari față de participare etc.) 
Dezvoltare profesională pentru membri (programe de formare 
pentru facilitatori LF, inclusiv profesori) 
Coordonarea demersurilor de promovare, cercetare, advocacy, 
lobby pentru LF în România 

ALV Livrare programe de LF Agreate 

Dezvoltare resurse umane (facilitatori, inclusiv romi) 
Acreditare program de formare 

Dezvoltare materiale pentru implementarea programului 

(literatura pentru copii, ghiduri pentru facilitatori etc.) 
PREFECTURA/ 
CONSILIUL 

JUDEȚEAN 

Promovarea LF în alte comunități din județ Propuse  

Sprijin în identificarea nevoilor de LF 

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

 

ANEXA 4.B. LISTA ACȚIUNILOR AGREATE CU FACTORII INTERESAȚI SAU PROPUSE CA 
PARTE A STRATEGIEI DE LITERAȚIE ÎN FAMILIE ÎN PODGORICA, MUNTENEGRU 

(01.10.2015) 
 

 

 

Factor interesat Acțiuni Statut 

CENTRUL 

PEDAGOGIC 

MUNTENEGRU 

(PCMNE) 

Promovarea conceptului de LF la conferințe naționale și 

internaționale relevante; 

Agreat 

 

Elaborarea unui program de formare pentru cadre 
didactice și acreditarea sa (cu asistență tehnică oferită 

de Biroul pentru Educație); 

Ofertarea de formare pentru cadre didactice și 
mediatori ca potențiali facilitatori LF;  

Consolidarea capacității de livrare a programului de LF; 

Dezvoltarea materialelor suplimentare necesare pentru 

implementarea PLF; 

Dezvoltarea programului de sprijin pentru tați (cu 
elemente de literație); 

Elaborarea unui Plan local de advocacy pentru literație  
în familie și activități de advocacy vizând decidenți 

cheie din sistem; 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei. 

BIROUL PENTRU 

EDUCAȚIE 

Sprijin pentru LF prin activități de follow-up, 

monitorizarea progresului școlar al elevilor care au 

participat la programul de LF; 

Agreat 

 

Promovare și advocacy pentru LF la nivel național ca 

măsură de creștere a șanselor de succes școlar ale 
copiilor din comunități marginalizate; 

În curs de 

negociere 

Sprijin pentru semnarea unor acorduri de colaborare 

între PCMNE și școlile locale; 

Agreat 

 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; Agreat  

Sprijin pentru acreditarea programului de formare 

continuă LF pentru cadre didactice; 

Agreat  
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Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

Factor interesat Acțiuni Statut 

AGENȚIA 
NAȚIONALĂ 
PENTRU 

MANUALE 

ȘCOALARE 

Coordinarea donațiilor de cărți/ inițiativelor de 
colectare împreună cu PCMNE; 

Agreat  

Elaborarea unui sistem de donare de cărți către elevii/ 

familiile care participă la PLF 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; 

FACULTATEA DE 

FILOSOFIE NIKSIC 

Promovarea conceptului de LF la nivel universitar; Agreat  

Introducerea LF ca și componentă a curriculumului 

universitar de pregătire a cadrelor didactice; 

Organizarea echipelor de studenți pentru 

implementarea PLF ca parte a practicii pedagogice 

obligatorii; 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; 

ROMA 

EDUCATION 

FUND 

Găzduirea unor PLF în comunități; Agreat  

Promovarea conceptului și importanței lecturii și 

educației pentru sănătate în familie (cu copii, pentru 

copii); 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; 

ORGANIZAȚIA 
HELP 

Sprijin pentru identificarea potențialilor beneficiari și în 
realizarea analizei nevoilor locale; 

Agreat  

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; 

COALIȚIA ONG-

URILOR ROME 

KRUG 

Identificarea potențialilor beneficiari ai PLF din 

comunitățile de romi și comunicarea nevoilor 

comunității către furnizorii programului; 

Agreat  

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; 

MINISTERUL 

DREPTURILOR 

OMULUI ȘI 
MINORITĂȚILOR 

Sprijinirea elaborării unui plan de advocacy coordonat 

de PCMNE 

Propus de 

către echipa 
de proiect 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei; Agreat  

MEDIATORI 

LOCALI ROMI 

Recrutarea și selectarea prietenilor de lectură; Agreat  

Sprijin pentru organizarea evenimentelor Biblioteca 
Vie; 

Contribuție la elaborarea în continuare a strategiei. 

 

Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

ANNEX 4.C. LISTA ACȚIUNILOR AGREATE CU FACTORII INTERESAȚI SAU PROPUSE CA 
PARTE A STRATEGIEI DE LITERAȚIE ÎN FAMILIE ÎN DOLNÝ KUBÍN, SLOVACIA 

(01.10.2015) 
 

 

 

Factor interesat Acțiuni Statut 

MUNICIPALITATEA 

DOLNÝ KUBÍN – 

AUTORITATEA 

LOCALĂ 

Prezentarea PLF directorilor din școlile locale Agreat 

Invitarea promotorilor PLF la întâlniri cu 
reprezentanții școlilor 

Agreat  

 

Includerea conceptului de LF în documentele 
strategice locale 

Negociat 

Identificarea familiilor care ar putea beneficia de 
PLF 

Propus 

Organizarea PLF în centrul local al comunității rome Propus 

ȘCOLI ȘI 
GRĂDINIȚE 
LOCALE 

Programe de literație pentru familie Negociat 

Includerea conceptului de LF în programul curent al 

copiilor din familii marginalizate 

Agreat  

 

Promovarea lecturii de plăcere prin diverse 

activități care implică școala și familia 

Agreat  

 

AUTORITATEA 

PENTRU MUNCĂ, 
SERVICII SOCIALE 

ȘI FAMILIE 

Includerea PLF în măsurile propuse pentru sistemul 
de învățământ 

Negociat 

Includerea conceptului de LF în programele 

curente pentru familiile aflate în dificultate 

Agreat  

 

BIBLIOTECA  

PUBLICĂ LOCALĂ 

Asistență pentru înființarea de biblioteci în familii 

(donații de cărți) 

Negociat 

Organizarea de activități de lectură pentru familii 

(de ex. o seară cu Andersen) 

Agreat  

 

BREZOVCEK (ONG) Includerea activităților de LF în planul de activitate 

propriu (de ex. recrutarea prietenilor de lectură și a 
voluntarilor) 

Propus 

CENTRUL DE 

CONSILIERE ȘI 
PREVENȚIE PSIHO-

PEDAGOGICĂ 

Diseminarea de bune practici în familiile rome 

către alți factori interesați 

Propus 

Includerea conceptului de LF în documentele de 

lucru 
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Implicarea factorilor interesați în elaborarea și implementarea politicilor eficiente de literație în familie 
 

ORAVA ADE Promovarea LF către rețele relevante (de ex. 

Platforma ONG-urilor pentru acces egal al copiilor 

romi la educație, conferința anuală de Inovare în 
Educație etc.) 

Agreat  

 

 

Advocacy pentru LF vizând autoritățile și instituțiile 
(de ex. Ministerul Educației, universitățile, 

autoritățile locale pentru învățământ etc.) 

Adoptarea programului de formare a facilitatorilor 
pentru PLF și acreditarea sa  

Noi propuneri de proiecte pentru a sprijini LF 9de 

ex. din fondul local „O șansă pentru toți”) 

Formarea facilitatorilor de LF 

Livrarea programului de LF și elaborarea 
materialelor resursă 

Promovarea lecturii de plăcere (de ex. Săptămâna 

Lecturii cu Voce Tare) 
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