RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

„Succes”

Titlul proiectului:

„Clubul tinerilor Ce ? Unde ? Cînd ?”

Liderul grupului de iniţiativă:

Pisică Svetlana

Mentor:

----------------------------

Localitatea:

Bardar

Buget aprobat (lei):

4 000

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-II/11/ 24 din 13 mai 2011

Data prezentării raportului:

06.07.2011

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Scopul proiectului a fost sporirea implicării active a tinerilor din LT „Aurel David” în activităţile
extraşcolare ce au un caracter cultural-educativ. Considerăm că scopul proiectului a fost realizat în măsură
de aproximativ 95 %. Am realizat toate activităţile pe care ni le-am propus, dar ne-am fi dorit ca la fiecare
rundă a jocului intelectual Ce ? Unde ? Cînd ? să avem mai mulţi spectatori. Presupunem că cauza principală
care a influenţat numărul de spectatori a fost vacanţa.
Primele patru obiective ale proiectului au fost îndeplinite cu succes şi anume constituirea clubului pentru
tineri Ce ? Unde ? Cînd ?, desfăşurarea pe perioada de vară a jocului intelectual, elaborarea site-ului dedicat
jocului şi mediatizarea activităţilor realizate prin intermediul site-ului. Ultimele 2 obiective şi anume
transformarea jocului într-o tradiţie şi extinderea jocului şi în liceele din localităţile apropiate, urmează să le
realizăm în anul şcolar ce vine.

3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:
Vă rog subliniaţi următoarele aspecte pentru fiecare activitate:
 Descrierea activităţii/cum s-a realizat aceasta/schimbări faţă de planificarea iniţială
 Perioada de desfăşurare/durata
 Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea
Concursul de inteligenţă organizat în cadrul proiectului a fost promovat în rîndul profesorilor şi elevilor care

îşi fac studiile în cadrul L.T. de la Bardar în cadrul celor 2 caree organizate la liceu, inclusiv cel de la ultimul
sunet.
Am creat pe site-ul www.odnoklassniki.ru grupul Clubul tinerilor Ce ? Unde ? Cînd ? la care au aderat toţi
participanţii la acest concurs.
Am creat site-ul dedicate concursului de inteligenţă www.wix.com/succesbardar/ceundecind Adresa site-ului
a fost adusă la cunoştinţa participanţilor la începutul runde II.
Toate rundele jocului au fost organizate după un scenariu unic. Pentru fiecare rundă echipele au pregătit
pentru adversarii săi cîte un set de întrebări la tema aleasă. Temele alese au fost Mitologia, Celebrităţi, Lumea
animală şi Astronomia.
Runda I a Concursului de inteligenţă Ce ? Unde ? Cînd ? a fost organizată pe data de 04.06.2011, ora 18 în
incinta L. T. Aurel David. Au fost implicate direct 4 echipe, adică 20 de elevi care îşi fac studiile în L.T. din
Bardar şi aproximativ 15 spectatori, elevi şi profesori. Pentru prima rundă echipele au pregătit cîte 5 întrebări
fiecare.
Runda II a Concursului de inteligenţă Ce ? Unde ? Cînd ? a fost organizată pe data de 11.06.2011, ora 18 în
incinta L. T. Aurel David. Au participat aceleaşi echipe. Durata rundei II a fost de aproximativ 2 ore. Pentru
această rundă echipele au pregătit cîte 10 întrebări
Runda III a Concursului de inteligenţă Ce ? Unde ? Cînd ? a fost organizată pe data de 18.06.2011, ora 18 în
incinta L. T. Aurel David. Au participat aceleaşi echipe. Durata rundei III a fost de aproximativ 2 ore. Pentru
această rundă echipele au pregătit cîte 10 întrebări
Runda IV, cea finală, a fost organizată pe data de 25.06.2011, ora 18 în incinta L. T. Aurel David. Au
participat aceleaşi echipe. Durata rundei IV a fost de aproximativ 2 ore. Pentru această rundă echipele au
pregătit cîte 10 întrebări.
Pe data de 03.07.2011 toţi elevii care au participat la concursul de inteligenţă au mers în excursie. Destinaţia
excursiei a fost mănăstirea Saharna şi mănăstirea Ţipova.

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:
Liderul grupului de iniţiativă Succes a fost persoana cheie în organizarea concursului, iar elevele care fac
parte din grupul de iniţiativă au fost participante directe la concurs, fiind parte a unei echipe. Tonu Tatiana a
fost liderul grupului The Flame, Sava Victoria şi Tonu Elena au făcut parte din echipa Reflex, iar Ioxu
Oxana a fost membra echipei Fair Play. Aceste eleve au fost implicate şi în organizarea concursului.
Toată echipa Suces a fost implicată în colectarea şi prelucrarea materialelor care au fost publicate pe site-ul
dedicate concursului de inteligenţă www.wix.com/succesbardar/ceundecind/
Administraţia L.T. Aurel David ne-a pus la dispoziţie sala de festivităţi, un calculator, un video proiector, un
ecran de proiecţie şi echipamentul audio necesare pentru organizarea concursului într-un mod mai interactiv.
Pentru excursie am avut nevoie de 1400 lei. Administraţia Publică Locală ne-a oferit 500 lei, Asociaţia de
părinţi 500 lei, iar restul banilor au fost adunaţi de la participanţi.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiari direcţi au fost 20 de elevi care îşi fac studiile în cadrul L.T. Aurel David din s. Bardar, dintre care
4 din clasa a VIII-a, 4 din clasa a IX, 4 din clasa a X, 4 din clasa a XI, 4 din clasa a XII. Aceşti 20 de elevi au
format cele 4 echipe care au participat la concursul de inteligenţă. Tot beneficiari direcţi au fost şi spectatorii

care au venit să-i susţină pe participanţi, aceştia fiind din rîndul elevilor şi profesorilor. Numărul lor a variat de
la o rundăla alta, dar în mediu au fost 15. Impactul activităţilor proiectului asupra participanţilor a fost unul
pozitiv, trezind în ei dorinţa de a concura intelectual cu alţi elevi, de a participa din nou la acest joc. Acest joc
ia făcut să evolueze intelectual şi să-şi dezvolte abilităţile de lucru în grup. În final participanţii au putut să
viziteze cîteva locuri frumoase pe care le are Moldova.
Beneficiarii indirecţi au fost părinţii copiilor care au participat la joc. Aceştia se pot bucura de rezultatele
frumoase pe care le-au obţinut copii lor în perioada de vacanţă.

6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute:
Vă rugăm să subliniaţi următoarele aspecte
 Criterii (ce aţi urmărit să evaluaţi) De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităţilor
proiectului
 Indicatori (ce aţi măsurat)
Rezultatele finale cantitative:
 S-a mărit perioada de timp în care tinerii sunt implicaţi în activităţi extraşcolare pe perioada verii;
 S-a mărit numărul tinerilor din LT ”Aurel David” care sunt implicaţi în calitate de participanţi în
activităţile cultural-educative;
 S-a mărit numărul tinerilor din LT ”Aurel David” care sunt implicaţi în calitate de organizatori a
activităţilor cultural-educative;
 S-a mărit numărul tinerilor şi părinţilor din localitatea Bardar care au aflat despre activităţile culturale în
care sunt implicaţi copii lor.
Rezultate finale calitative:
 Interesul tinerilor pentru activităţile culturale este mai mare;
 Participanţii la jocul intelectual şi-au consolidat cunoştinţele generale pe care le aveau şi au dobîndit
altele noi.
 Benefeciarii direcţi ai proiectului şi-au dezvoltat abilităţile de lucru în grup, caracterul de a fi lider al unui
grup.
 Participanţii şi-au întărit voinţa de sine, necesară pentru ai motiva să evolueze intelectual şi în afara anului
şcolar.
 A crescut moralul şi motivaţia participanţilor de a participa şi altă dată la activităţile extraşcolare
educative.

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Prima rundă a jocului a fost organizată pe data de 04.06.2011 în perioda cînd absolvenţii claselor a IX
susţineau examenul de absolvire şi sala de festivităţi a fost special amenajată pentru examene, astfel încît nu
am putut să organizăm prima rundă în sala de festivităţi aşa cum nea-m dorit. Soluţia pentru situaţia care sa
creat a fost să organizăm prima rundă în holul de la intrarea în liceu, care este suficient de spaţios.
La runda a III a cedat micrfonul, din motive necunoscute şi nu am m-ai putut să citi la microfon întrebările,
participanţii au fost nevoiţi să citească de pe panoul de proiecţie. Iar spectatorii citeau cu greu întrebările,
deoarece stăteau aşezaţi în spatele sălii.
Timpul nu a fost de partea noastră în ziua cînd am organizat excursia, dar dispoziţia participanţilor ne-a ajutat
să încheiem ziua cu succes.
8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:

Ne propunem ca Concursul de inteligenţă Ce ? Unde ? Cînd ? să fie organizat din nou pe parcursul anului
şcolar 2011-2012. Elevii au ramas satisfăcuţi de această activitate şi credem că la anul vor dori să participe din
nou. Vom încerca să organizăm jocul şi cu elevii din localităţile apropiate.
9. Vă rugăm să scrieţi povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest
material va fi publicat pe site-ul programului www.fondultinerilor.md.
Toate activităţile în realizarea cărora depui efort, multă implicare, dăruire de sine, aduc în final
emoţii pozitive, gînduri împlinite, satisfacţie. De acest adevăr s-a convins şi grupul de iniţiativă “ Succes” care
a finalizat concursul de inteligenţă “Ce? Unde? Cind?” organizat în cadrul proiectului “Clubul tinerilor Ce?
Unde? Cind?” finanţat de Fondul pentru tineri Ialoveni.
Cu emoţii mai puternice decît în rundele precedente, pe data de 25.06.2011, cele 4 echipe - V.I.P,
Reflex , The Flame şi Fair Play, s-au întîlnit în finală. Nerăbdarea cu care răsfoiam manualele şi paginile de
internet, speranţa cînd aşteptam să apară pe ecran răspunsul corect, bucuria şi dezamăgirea care se rînduiau în
dependenţă de cele afişate pe ecran au făcut să înţelegem ce înseamnă perseverenţă. Anume din acest motiv,
toate echipele s-au simţit învingătoare, deşi finalul a demonstrate că Reflex a fost cea mai bine pregătită.
În final a luat cuvîntul directoarea liceului, dna Tamara Tonu, şi a adus numai cuvinte de laudă atît
participanţilor cît şi profesoarei de informatică, dnei Svetlana Pisica, care a coordonat activitatea. De
asemenea, şi-au exprimat opiniile şi participanţii care au obţinut abilităţi competitive de lucru în echipă, şi-au
dezvoltat gîndirea critică şi competenţele intelectuale.
Drept premiu pentru faptul că am avut curajul să participăm şi să muncim mult din dorinţă de a
căstiga, pe data de 03.07.2011, am mers într-o excursie la unul din cele mai frumoase complexe muzeistice de
pe teritoriul ţării - Saharna şi Ţîpova. Acolo am avut minunata ocazie să vedem privelişti nemaipomenite,
care ne-au frapat prin pitorescul lor.
Pe viitor vom încerca realizarea concursului şi între elevii din localităţile vecine. Deci, vă îndemnăm
să participaţi pentru a vă lărgi abilităţile intelectuale. Aveţi doar de cîştigat !

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ:






materialele redactate în cadrul proiectului;
fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului;
lista voluntarilor implicaţi în proiect;
articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului;
orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului.
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