
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: A3 Activi Ageri si Ambitiosi 

Titlul proiectului: Cunoaste-te pe tine insuti 

Liderul grupului de iniţiativă: Rusu Cristina 

Mentor: -  

Localitatea: Satul Costesti 

Buget aprobat (lei): 6000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/ 58 din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 22 noiembrie 2011 

 

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia: 

Scopul proiectului a fost si este de a oferi posibilitatea tinerilor din Liceul Teoretic Costeşti de a se 

cunoaşte mai bine la nivel de caracter, personalitate şi de a-şi evalua capacităţile. Procurind cartile de 

psihologie, noi am oferit tinerilor aceasta posibilitate.  

O parte din obiective au fost realizate in timpul lansarii proiectului: tinerii au accesul la carti de 

psihologie practica, ei au fost informati despre aceste carti si au fost motivati sa le citeasca. 

Obiectivele ca cresterea nivelului de incredere de sine, de autocunoastere si de autoevaluare sunt de 

lunga durata si presupune implicarea tinerilor. Liceenii care merg la biblioteca sa citeasca aceste carti 

au sanse reale de a se autocunoaste la un nivel mai inalt.  

 

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 

1. Procurarea cărţilor de psihologie pentru biblioteca şcolară din cadrul Liceului Teoretic din 

Costeşti: Cartile au fost procurate de la doua librarii din Chisinau, ProNoi si Litera. S-a preconizat 

suma de 5400 de lei pentru procurarea cartilor, dar datorita faptului ca tinerele au obtinut o reducere 



 

 

 

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea 

activităţilor: 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Beneficiarii proiectului sunt elevii claselor a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a din Liceul Teoretic 
Costeşti din satul Costeşti care studiază la moment. Luînd în consideraţie că această donaţie de 
carte va rămîne în tezaurul bibliotecilor şcolare acestea vor servi respectiv şi pentru generaţiile 
viitoare. 

 

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)  

de 10% la libraria Pronoi, s-au cheltuit doar 5200 lei. Au fost procurate 53 titluri de carte. 30 

octombrie; 

2. Prezentarea proiectului in cadrul Liceului: Initial a fost gindit un eveniment mic doar cu 

participarea profesorilor, la initiative coordonatorului Fondlui pentru Tineri, Sergiu Gurau, 

conceptual evenimentului a fost schimbat si regindit. Astfel, la eveniment au fost invitati tinerii din 

liceu, adica clasele mai mari care ar putea fi interesati de psihologie si  profesorii. Au fost invitati 

presedintele raionului Ialoveni, primarul satului Costesti,  coordonatorului Fondlui pentru Tineri si 

reprezentantii de la Fundatia Est-Europeana. In timpul evenimentului au fost organizate concursuri 

premiate si teste legate de tema proiectului. Administratia Liceului a fost foarte receptive si a ajutat 

mult la organizarea evenimentului. Dintre invitati au fost D-na Petrea, directorul Liceului Teoretic, 

vice-primarul satului Costesti, vice-presedintele raionalui Ialoveni si  coordonatorului Fondlui pentru 

Tineri. Invitatii au avut posibilitatea de a se expune me marginea proiectelor organizate. Apoi a fost 

facuta prezentarea proiectului de catre Ursu Tatiana.  

3. Promovarea proiectului  

S-a preconizat ca profesorii vor transmite elevilor informatia despre existenta cartilor de psihologie in 

scoala, dar luind in considerati ca la eveniment au participat insasi liceenii, aceasta nu a mai fost necesar. 

Liceenii au fost anuntati si motivati sa citeasca cartile in timpul lansarii proiectului.  

Fiecare tinar care a participat la eveniment a primit un fly-er cu un mesaj motivant si un titlu de carte, 

menite sa-I motiveze sa mearga la biblioteca sa citeasca aceste carti.  

Proiectul a fost promovat si prin internet: a fost scris un articol in acest sens si trasmis portalurilor media 

si al asociatiilor neguvernamentale recomandate de catre Fondul Pentru Tineri.  

 

Responsabilitatile au fost impartite in felul urmator: 

1. Dasan Svetlana si Rusu Cristina au mers impreuna si au selectat cartile de la librariile Litera si 

Pronoi. 

2. Alina Grigorita, Tatiana Ursu si Rusu Cristina au mers la administratia scolii pentru a planifica 

evenimentul. 

3. Alina Grigorita, Tatiana Ursu si Rusu Cristina au scris impreuna prezentarea Power Point a 

proiectului. 

4. Alina Grigorita si Ursu Tatiana au scris fly-erele pentru eveniment; 

5. Rusu Cristina si Ursu Tatiana au facut placa cu inscriptie.  

6. Ursu Tatiana- a prezintat proiectul „Cunoaste-te pe tine insuti”; 

7. Alina Grigorita  a pregatit si prezintat concursurile; 

8. Dasan Svetlana a  prezintat cartile de psihologie in timpul evenimentului; 

9. Rusu Cristina  a scris raportul narativ.  



 

 

In timpul lansarii proiectului “Cunoaste-te pe tine insuti”, liceenii interesati de psihologie au fost 

rugati sa ridice miinele in sus, cam o treime din ei s-au aratat interesati aceasti devenind si potentiali 

cititori pentru categoria respectiva de literatura. La eveniment au participat in jur de 170 de elevi. 

Acesta este un numar mic de tineri, dar ei isi fac studiile la moment si astfel fac loc generatiilor 

urmatoare.  

 

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru 

depăşirea acestora: 

Nu am intilnit dificultati pe parcursul implementarii proiectului, deaorece proiectul in sine a fost 

foarte simplu de realizat. 

 

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul 

pentru Tineri Ialoveni: 

Cărţile vor putea fi consultate pe loc în sala de lectură şi vor deveni respectiv proprietate a bibliotecii şcolare. 

Astfel, şcoala va fi respondsabilă pentru păstrarea şi transmiterea acestor resurse utile mai multor generaţii la 

rînd. 

 

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. 

Noi ne-am gindit sa aducem carti de psihologie practica in Liceul Teoretic Costesti pentru a ajuta 

tinerii de a se autocunoaste,autoevalua si de a depasi problemele de comunicare si conflictele din 

relatiile interpersonale. Aceste carti au fost selectate de la doua librarii din chisinau „Litera” si 

„ProNoi”. Psihologia practica cuprinde carti scrise intr-un limbaj pe intelesul tuturor si ofera de 

multe ori sfaturi si idei cum sa depasim anumite situatii de viata. Printre cele mai interesante titluri 

sunt: „Planul de acţiune pentru 100 de zile al noului lider” Jayne A. Check, „Comunicarea cu oameni 

dificili” Roberta Cava, „Psihologia manipulării şi a supunerii” Nicolas Gueguen, „Cum sa vorbim in 

public” Dale Carnegie si altele. Deasemenea lista include si carti de teste pentru autocunoastere, 

pentru a identifica profesia care se potriveste, pentru a-si evalua inteligenta si memoria. Aceste 

resurse interesante sunt oferite rinerilor in cadrul bibliotecii scolare si sunt menite sa raspunda la 

multe intrebari caracteristice virstei.  

 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 procesele-verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect şi a participanţilor la evenimente; 

 articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; 

 orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. 

 

Liderul grupului de iniţiativă:  Rusu Cristina   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


