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Bine Ați Venit 

Misiunea Corpului Păcii de a „construi pacea și prietenia în lume” continuă 

să fie prioritate în ciuda pandemiei globale. Anul 2020 a început ferm, cu 

peste 80 de voluntari care lucrau alături de parteneri moldoveni din toată 

țara. Nimeni nu ar fi putut prezice că în trei luni, Corpul Păcii va suspenda 

temporar activitățile voluntarilor din întreaga lume și va evacua 7.000 de 

voluntari din 62 de țări într-o săptămână. Corpul Păcii Moldova a reușit o 

evacuare bine organizată, dar tristă, a celor mai dragi voluntari, cu sprijinul 

incredibil al partenerilor, familiilor gazdă, partenerilor guvernamentali din 

Moldova și colegilor Ambasadei Statelor Unite ale Americii. 

Viziunea Corpului Păcii Moldova este „Corpul Păcii lucrează în parteneriat cu cetățenii 
Moldovei pentru a-și susține viziunea, vocea și capacitatea în eforturile continui de a crea un 
viitor care include educație de calitate, o populație sănătoasă, organizații locale puternice și 
comunități implicate”. 

În ultimele 11 luni, personalul Corpului Păcii din Moldova a asigurat continuarea lucrului spre 
atingerea acestei viziuni în timp ce așteptăm diminuarea pandemiei, astfel încât să putem 
invita voluntarii înapoi. Am axat munca noastră pe oferirea experienței consecvente și 
semnificative de dezvoltare a capacităților și de dezvoltare profesională pentru partenerii și 
tinerii din 67 de comunități din Moldova. Folosim acest timp fără voluntari pentru a îmbunătăți 
planificarea strategică, conținutul trainingurilor, pentru a ne consolida abilitățile tehnice și de 
mentor și pentru a menține parteneriatele decisive la nivel național și local.   

Fără îndoială, Corpul Păcii activează cel mai bine când voluntarii se află în comunități, 
lucrează și locuiesc cu oamenii din Moldova. În ciuda faptului că voluntarii nu sunt prezenți 
fizic, suntem mândri să spunem că am păstrat viabil spiritul împărtășirii experienței între 
oameni cu munca noastră semnificativă pe parcursul anului 2020. 

 

Hannah Gardi 

Director Interimar 

Corpul Păcii SUA în Moldova 
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Atelier - InterviuI pentru testarea competenței lingvistice (ITCL) 

Workshop pentru Testeri                                                         Ianuarie 

În ianuarie 2020, Corpul Păcii Moldova a găzduit un atelier 

ITCL pentru a pregăti noi testeri, precum și pentru a 

recertifica testerii actuali. Atelierul a fost un eveniment de 

succes, întrucât 80% dintre participanți au obținut certificatul 

de tester lingvistic, ajutând astfel organizația să aibă o 

echipă puternică și pregătită de testeri pentru viitoarele 

evenimente de testare a competenței lingvistice. Odată cu 

pandemia fără precedent care a urmat după atelier am implicat aproape toți testerii certificați 

în efectuarea testelor online cu toți voluntarii care au fost evacuați. Aproape 50 de teste au 

fost efectuate în luna aprilie anul 2020. 

Atelier de planificare a proiectelor                                       Februarie 

La începutul lunii februarie, au fost organizate trei ateliere de planificare a proiectelor timp de 

3 zile pentru voluntarii din primul an și pentru partenerii lor. 41 de voluntari și partenerii lor au 

avut ocazia să învețe despre planificarea unui proiect și etapele de implementare, precum și 

să lucreze împreună la o idee de proiect, fiind îndrumați de către personalul Corpului Păcii și 

inspirați de voluntarii cu experiență. 

Evacuarea globală a voluntarilor Corpului Păcii                Martie   

Din cauza pandemiei globale COVID-19, Corpul Păcii a 

suspendat temporar activitatea voluntarilor evacuând într-o 

săptămână 7.000 de voluntari din 62 de țări. Odată cu 

închiderea frontierelor și a spațiului aerian, Corpul Păcii 

Moldova a lucrat non stop cu comunitățile voluntarilor, 

oficialii guvernului Moldovei și colegii ambasadei SUA 

pentru a-i întoarce în siguranță pe voluntari în Statele Unite. 

Era imposibil de știut la acel moment, în martie 2020, că 

pandemia se va răspîndi așa cum am văzut și că voluntarii 

nu se vor întoarce în țară mai mult de un an. Suntem 

recunoscători pentru sprijinul imens pe care l-am primit în 

acea săptămână provocatoare de evacuare și parteneriatul continuu pe care l-am obținut 

atunci.  



 2020 RAPORT ANUAL 
Peace Corps Moldova in Review  

 3 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  A PARTENERILOR 
Programul educațional drept răspuns la COVID-19          

Pe măsură ce pandemia se răspândea, Moldova a 
introdus starea de urgență, iar școlile și-au închis ușile 
trecînd la învățarea online. Era clar că Corpul Păcii a 
trebuit să reorganizeze activitatea agenției pentru a-i 
susține pe partenerii moldoveni în aceste vremuri dificile. 
În primăvara anului 2020, am lansat programul 
educațional drept răspuns la COVID-19 pentru a susține 
tranziția rapidă a partenerilor cadre didactice din 
Republica Moldova către instruirea online. Aceasta a 

inclus instruiri săptămânale de dezvoltare profesională axate pe competențe de predare 
online și achiziționarea laptopurilor pentru cinci dintre cele mai vulnerabile comunități prin 
reprogramarea fondurilor de asistență pentru proiectele mici ale USAID. 

În perioada aprilie-iunie 2020, patruzeci și șase de cadre didactice parteneri din Programele 
de Predare a Limbii Engleze și Educație pentru Sănătate, precum și parteneri bibliotecari din 
Programul Dezvoltarea Comunitară și Organizațională au participat la opt sesiuni de instruire 
online, facilitate de angajații Corpului Păcii și experți naționali. Trainingul a fost conceput ca 
răspuns la nevoile exprimate de cadre didactice pentru a obține cunoștințe și abilități 
necesare în a conduce eficient procesul de educație online impus de pandemie. Trainingul a 
cuprins instruirea digitală, gestionarea informațiilor, crearea de conținuturi educaționale 
digitale, utilizarea echipamentelor digitale în educație și respectarea regulilor etice și legale 
în spațiul digital. 

În plus, având în vedere lipsa echipamentelor disponibile 
cadrelor didactice și elevilor din cinci școli participante la 
training,  Corpul Păcii Moldova a cumpărat douăzeci și 
cinci de laptopuri și le-a oferit cu împrumut școlilor (câte 
cinci laptopuri pentru fiecare școală). Laptopurile au fost 
folosite de către cadrele didactice la cursurile de 
perfecționare profesională, precum și de către elevi 
pentru a participa la lecțiile online. 

O Comunitate a Partenerilor Corpului Păcii în Educație (CPE) a fost creată pentru a permite 
cadrelor didactice să continue schimbul de bune practici și schimbul de idei pentru 
îmbunătățirea procesului educațional online. 

Comunitatea Partenerilor Corpului Păcii în Educație 

Programul educațional drept răspuns la COVID-19 s-a 
transformat într-o Comunitate a Partenerilor Corpului 
Păcii în Educație (CPE) organizată pentru cadrele 
didactice și bibliotecari care lucrează în colaborare cu 
școlile. Dezvoltarea profesională oferită în cadrul 
acestor instruiri lunare se bazează pe evaluările 
necesităților și competențelor partenerilor noștri. 

La ultimele cinci instruiri, angajații Corpului Păcii au 
facilitat împreună cu partenerii profesori prezentări 
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despre următoarele instrumente digitale pentru predare:  

 

 Aplicația Google Classroom, 
 Vocaroo, 
 Wordwall, 
 Jamboard, 

 Canva, 
 Linoit și 
 ANIMOTO 

 

În plus, instruirile s-au concentrat pe activități extracurriculare și pe metode de predare 
centrate pe elev. În cadrul webinarului din februarie, trei elevi din cadrul clubului YES pentru 
tineri, și-au împărtășit experiența ca membri ai clubului și au încurajat profesorii și elevii lor 
să creeze cluburi pentru tineri. 

În prezent, Corpul Păcii susține 56 de cadre didactice din 29 de comunități și 6 bibliotecari 
din 6 comunități prin intermediul acestor webinare a Comunității Partenerilor Corpului Păcii 
în Educație (CPE) și printr-o comunicare regulată în grupul activ pe Facebook, care include 
un dialog continuu și partajarea resurselor între cadrele didactice și personalul Corpului Păcii. 
Prin intermediul Comunității Partenerilor Corpului Păcii în Educație, cadrele didactice își 
extind accesul la resurse și conținuturi educaționale de înaltă calitate, comunică activ și fac 
schimb de experiență cu colegii, părinții și rețelele profesionale și au primit îndrumări și sprijin 
la subiectele abordate pe parcursul webinarelor. 

Dezvoltarea Comunitară și Organizațională.              

Comunitatea bunelor practice. 

Pentru a susține partenerii din Programul 
Dezvoltarea Comunitară și Organizațională  în 
timpul pandemiei, am inițiat Comunitatea bunelor 
practice a Programului DCO online. În timpul verii, 
am găzduit o serie de cursuri de dezvoltare 
profesională care le-au permis participanților să 
împărtășească și să învețe reciproc din experiența 
lor (organizarea activităților educaționale online, 
susținerea celor mai vulnerabile grupuri în 

pandemie, colectarea de fonduri online etc.), dar și dezvoltarea noilor abilități digitale 
(găzduirea ședințelor online, proiectarea materialelor promoționale folosind instrumente 
online, utilizarea fișelor de calcul pentru planificarea bugetului, utilizarea diferitor aplicații 
online pentru a colabora în timpul lucrului la distanță etc.).  

În noiembrie 2020 - ianuarie 2021, am pilotat un 
training adaptat de elaborare și management a 
proiectelor  cu partenerii dedicați care au aplicat la 
program cu idei bine gândite despre proiect. 
Participanții au aflat despre etapele de elaborare și 
management a proiectelor, au lucrat pas cu pas la 
ideile lor de proiect și au primit feedback constructiv 
și sugestii pentru îmbunătățire din partea echipei 
noastre. 
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DEZVOLTAREA TINERILOR 

Inițiativa de vară Programul YES Pentru Tineri 

Personalul Corpului Păcii a transformat Summitul de 
Abilitare a Tinerilor(YES), un program contramandat de 
instruire planificat inițial în format fizic, într-un program de 
instruire online. Programul YES pentru anul 2020 a inclus o 
serie de ateliere online care au fost facilitate de AO EcoVisio 
și personalul Corpului Păcii, precum și de o echipă de 
formatori naționali. Optzeci și unu de participanți din 28 de 
comunități s-au înscris în program. Fiecare echipă era 

compusă dintr-un adult și doi tineri, preferința fiind acordată tinerilor din familii social 
vulnerabile. Participanții Programului YES au avut ocazia să se întâlnească virtual și să 
învețe unul de la celălalt și de la cei mai buni formatori din Moldova. Participanții au beneficiat 
de instruiri despre etapele elaborării și implementării unui proiect comunitar, tehnici de 
comunicare, leaderism, colectare de fonduri, consolidarea 
echipei, învățare prin serviciu și incluziune. Pentru a 
susține inițiativele centrate pe tineri și conduse de tineri, 
fiecare membru al echipei a primit un set de resurse, care 
a inclus cărți și manuale, jocuri sociale, echipamente 
sportive, hârtie, flip-chart, markere și altele. 

Multe proiecte locale au fost implementate ca urmare a 
activităților de instruire a programulu YES și a sarcinilor 
atribuite. 

Am putea exemplifica acest lucru prin povestea lui Victor (14 ani) și a Irinei (11 ani) din Gura 

Bicului, care împreună cu bibliotecara și ONG-ul local au organizat o instruire pentru tinerii 

din localitate despre planificarea proiectelor, prin facilitare de la egal la egal. Drept urmare, 

tinerii au elaborat o propunere de finanțare care a fost aprobată pentru 1000 de dolari din 

bugetele raionale și locale pentru a transforma parcul local într-un spațiu sigur pentru tineri. 

De la programul de vară YES la cluburi YES pe tot parcursul anului 

Cincisprezece comunități din cele 28 care au participat la 
programul YES online, s-au înscris pentru a afla mai multe 
despre cum să implice tinerii în mod semnificativ și să creeze 
spații sigure prin intermediul cluburilor. 

Pentru a oferi mai multă ghidare și sprijin pentru liderii 
cluburilor, fiecare membru al personalului Corpului Păcii a fost 
delegat să fie mentor pentru unu sau două cluburi. Mentoratul 
se bazează pe criteriile clubului de calitate al Corpului Păcii: 
evaluarea nevoilor, structura clubului, liderismul tinerilor, 

implicarea comunității, siguranță, susținere, consolidarea abilităților, diversitate și incluziune. 
Fiecare club beneficiază de una - două sesiuni de mentorat pe lună cu mentorul de la 
Corpului Păcii. 
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În baza evaluărilor pe care le-am efectuat cu liderii clubului, 
constatăm că aceștia apreciază foarte mult sprijinul oferit de 
echipa Corpului Păcii exprimat în timp și expertiză. Liderii 
clubului continuă să reitereze că ar dori să-și îmbunătățească 
cunoștințele și abilitățile în lucrul cu tinerii și să ofere mai multe 
oportunități tinerilor de la club să învețe, să preia conducerea 
gestionării clubului și să prospere emoțional și fizic. 

Parteneriatul nostru cu EcoVisio a fost susținut continuu pe 
parcursul acestei inițiative. EcoVisio a fost esențial în facilitarea 
programului de vară YES, sprijinirea liderilor cluburilor cu instruiri relevante de consolidare a 
capacităților de lucru cu tinerii în aspect ecologic. În această ordine de idei se înscrie și 
obținerea unui grant destinat absolvenților  programelor Guvernului SUA. În cadrul acestui 
grant au procurat un laptop la fiecare club pentru a-și susține desfășurarea activităților online 
în timpul pandemiei. 

Rețeaua YES a Corpului Păcii are un grup pe Facebook foarte activ pentru împărtășirea 
ideilor și a celor mai bune practici. 
  

PREGĂTIREA RELUĂRII ACTIVITĂTII VOLUNTARILOR - 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CP 

Instruirea mentorilor Corpului Păcii  

Unsprezece angajați ai Corpului Păcii din Moldova au participat la un program de 
coaching/instruire pentru mentori. Prin intermediul simulărilor și practicilor de joc de rol, 
angajații au exersat prin rotație rolul de mentor, de persoană mentorată și de observator. Au 
participat la sesiunile lărgite pentru a face schimb de experiență, a învăța și a discuta lecțiile 
învățate. Sesiunile au fost organizate odată la două săptămâni în perioada iulie - septembrie 
a anului 2020. 

A fost o oportunitate uimitoare pentru angajații Corpului Păcii din Moldova de a-și spori 
capacitatea de a aplica abilitățile de mentor în mod eficient în munca lor, oferind în același 
timp oportunități pentru o practică autentică în coaching și să devină mai buni la susținerea 
voluntarilor  în timpul serviciului lor. 

„Ce perioadă intensivă am avut! Aceste 10 săptămâni s-au simțit ca un ciclu 
complet al unei experiențe de coaching - oferind și primind, ascultând și 
învățând, fiind deschis și vulnerabil. Este surprinzător de frumos să te poți afla 
în pielea unui mentor, persoană care primește instruirea și observator 
învățând ce presupune fiecare dintre aceste roluri!” Ana Țîbuleac, Manager 
Program Predarea limbii engleze.   

Grupul de studiu al personalului Corpului Păcii - Black 

Lives Matter 

În urma evenimentelor de descriminare rasială din Statele Unite, angajații Corpului Păcii a 
organizat un grup de studiu pentru a afla mai multe despre istoria și actualitatea justiției 
rasiale din Statele Unite pentru a susține mai bine voluntarii când se vor  întoarce. Timp de 
șase săptămâni angajații Corpului Păcii din Moldova și America au studiat impactul istoric pe 
care injustiția rasială l-a avut în SUA și natura complexă a diversității și incluziunii. Împreună, 
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am învățat, am discutat și am dezvoltat un plan de acțiune pentru a avea o abordare holistică 
interculturală, diversă, echitabilă și incluzivă (ICDEI) la locul de muncă. Așteptăm cu 
nerăbdare să invităm voluntarii înapoi cu o strategie îmbunătățită pe aceste subiecte. 
Aceasta include: 

 instruire revizuită pentru a include atât diversitățile americane, cât și cele 
moldovenești, 

 suport mai bun partenerilor noștri moldoveni și a familiilor gazdă pentru a înțelege 
aceste subiecte complexe, 

 suport în instruirea angajaților și 
 rețele îmbunătățite de susținere colegială.  

Îmbunătăițirea strategiei de instruire printr-o abordare 

de învăț are mixtă 

În trecut, toate trainingurile la Corpul Păcii 
din Moldova au avut loc cu prezența fizică. 
În 2020, Corpul Păcii a introdus conceptul 
de „învățare mixtă” în proiectarea 
traningului. Ceea ce presupune că odată cu 
revenirea voluntarilor în țară, aceștia vor fi 
încurajați să studieze informația online 
înainte de a veni la sesiunile de instruire în 

sala de studiu sau de a practica în comunitate. Folosirea acestei abordări ne va ajuta să 
îmbunătățim instruirile pentru a ne asigura că voluntarii vor avea succes în timpul serviciului 
lor în Moldova. 

De exemplu, echipa instructorilor de limbă și cultură au lucrat la crearea unui conținut 
interactiv pentru învățarea atât a limbii române/ruse cât și a culturii locale care să corespundă 
noului model. Au fost create o serie de videoclipuri lingvistice, care ajută la memorizarea pe 
lungă durată a vocabularul și dialogurile învățate în clasă. Aceasta va oferi voluntarului 
posibilitatea de a repeta vocabularul noului subiect, dialogurile și pronunția pe tot parcursul 
săptămânii. 

Pentru a oferi angajaților Corpului Păcii abilitățile necesare pentru proiectarea conținuturilor 
online, 15 persoane din departamentele programe și instruire, siguranță și securitate, 
sănătate și departamentul administrativ, au participat la un training de 8 săptămâni organizat 
de oficiul central al Corpului Păcii. Programul de dezvoltare a cursului de învățare online a 
contribuit la creșterea 
abilităților noastre digitale 
pentru a proiecta activități 
și resurse de învățare 
online pe platforma 
agenției. În perioada 
septembrie - noiembrie am 
creat cursuri online cu 
activități interactive 
concepute pentru diferite tipuri de studenți ai Corpului Păcii în Moldova, permițând viitorilor 
voluntari să devină voluntari competenți și să-și desfășoare cu succes serviciul în Moldova. 
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MULȚUMIRI SPECIALE PENTRU PARTENERII NOȘTRI 

VALOROȘI 

 

Rețeaua Centrelor de 

tineret din Moldova 
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