
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Forţa 

Titlul proiectului: Şcoala de azi, şcoala de mîine 

Liderul grupului de iniţiativă: Brînza Zinaida 

Mentor:   

Localitatea: Mileştii Mici 

Buget aprobat (lei): 9000 lei (nouă mii lei) 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/74 din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 19 decembrie 2011 

 

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

Luînd în consideraţie scopul şi obiectivele propuse ale proiectului, am putea considera că acestea au 

fost realizate în totalitate. 

  

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 implicatt/ cum a fost promovată activitatea 

Şedinţă de planificare - a fost organizată pe data de 25 octombrie 2011. În cadrul şedinţei s-au 

format  grupurile de lucru şi s-au repartizat responsabilităţile pentru desfăşurarea Campaniei de 

informare a elevilor, a părinţilor, a locuitorilor din comună; pentru lansarea concursurilor şi 

alcătuirea regulamentelor de organizare a concursurilor.  În activitate s-au implicat membrii grupului 

de iniţiativă Forţa. 

Campanie de informare despre organizarea şi desfăşurarea concursurilor de poezie, esee, emblema 

liceului – a fost organizată în perioada 26 – 28 octombrie de către grupul de iniţiativă, informaţia a 

apărut şi pe site-ul comunei. 

Concursurile de poezie, esee, emblema liceului au avut ca generic titlul proiectului nostru şi au avut 

drept scop identificarea celor mai reuşite creaţii despre liceu ale elevilor . Concursurile s-au 



 

 

 

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:  

Proiectul a fost relevant pentru întreg liceul nostru, întrucît implicarea elevilor şi a profesorilor a 

făcut posibilă realizarea ideii de zi a liceului.Datorită faptului ca elevii au fost receptivi şi s-au 

implicat activ, am putut convinge şi maturii să participe la această sărbătoare, ceea ce a demonstrat că 

comunitatea nu este indiferentă faţă de dezvoltarea noastră intelectuală şi artistică. În afară de ei au 

participat la Ziua Liceului şi absolvenţii liceului, oameni de afacere din comună, APL-ul local, 

raional. 

 

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)  

desfăşurat  între 28 octombrie – 8 noiembrie, iar un juriu le-a apreciat în perioada 8-10 noiembrie. 

Premierea s-a făcut de Ziua liceului. 

Şedinţă de lucru-a fost organizată pe data de 11noiembrie 2011. În cadrul acestei şedinţe au fost 

repartizate resposabilităţile fiecărui grup de lucru. Prima  echipă a organizat expoziţia de desene, a 

doua echipă a pregătit materiale pentru realizarea unui calendar cu imagini despre liceu, a treia 

echipă a organizat concursul „cel mai bun profesor”, a patra echipă a pregătit fluturaşii pentru 

donaţii, a cincea echipă a elaborat agenda zilei, a şasea echipă a organizat Campania de informare. 

Votarea „Cel mai bun profesor”, „Cel mai bun elev” (la diferite categorii) – grupul de iniţiativă a 

mers cu urna de vot şi elevii au votat pentru categoriile  Cel mai obiectiv profesor,  Cel mai popular 

profesor,  Cel mai de încredere profesor,  Cel mai modern profesor,  Cel mai creativ profesor,  Cel 

mai popular profesor la clasele primare,  La fel ca și elevii, profesorii și-au manifestat opțiunea și 

au votat pentru cei mai buni elevi din liceu: Cel mai activ elev, Cel mai talentat elev, Cel mai 

sîrguincios elev. 

Ziua liceului –  organizarea acestui eveniment pe  21 noiembrie a constituit etapa de final şi a 

adunat toate elementele proiectului într-un tot întreg. Ziua a fost divizată în trei părţi: I parte – Ziua 

de autoconducere în şcoală (elevii au fost ei înşişi profesori pentru elevi); II parte – Tîrgul de 

caritate ( am amplasat în holul liceului cîteva centre ca : expoziţia cu vînzare a desenelor creaţii 

proprii, distribuirea calendarelor cu imagini din viaţa liceului, distriduirea ziarului dedicat Zilei 

Liceului, panglice cu fluturaşi pentru cei care vor face donaţii, aplicarea desenului pe faţă pentru 

pici); III parte – Gala talentelor ( am amenajat frumos sala de sport , aici a avut loc premierea 

elevilor la diferite categorii, pe scenă au evoluat cei mai talentaţi elevi din liceu).  

Şedinţă de totalizare-a fost organizată pe data de 25 noiembrie 2011. Grupul de iniţiativă a făcut 

şedinţă de totalizare, la care s-au menţionat toate activităţile care au fost realizate în cadrul 

proiectului. 

Pentru că am format o echipă bine organizată încă de la început, fiecărui membru i-a fost 

încredinţată cîte o activitate pe care a îndeplinit-o cu responsabilitate.Deci, fiecare dintre membrii 

echipei Forţa s-au implicat în implementarea proiectului, dînd dovadă de seriozitate şi muncă, ceea 

ce s-a reflectat, desigur , şi asupra rezultatelor. 

Precum elevii din liceu sunt principalii beneficiari ai acestui proiect,ei s-au dovedit a fi foarte 

receptivi şi s-au implicat în toate activităţile şi concursurile organizate.De asemenea, un aport destul 

de important l-a avut şi direcţia liceului care ne-a susţinut mereu cînd am avut nevoie şi ne-a oferit 

spaţiu pentru realizarea sărbătorii. 



 

 

Acest proiect a oferit un imbold pentru toţi elevii să cunoască date despre istoricul şcolii, să 

conştientizeze necesitatea serbării Zilei liceului. Proiectul ne-a motivat să organizăm cu plăcere 

activităţi culturale şi să creăm un cadru adecvat de desfăşurare a lor. În urma implementării 

proiectului, elevii au fost stimulaţi să protejeze patrimoniul şcolii şi să contribuie şi mai departe la 

îmbogăţirea lui.  De asemenea la Ziua Liceului  au participat şi alţi tineri, absolvenţi ai liceului. 

Astfel la organizarea şi desfăşurarea activităţilor proiectului s-au implicat circa 400 elevi din liceu, 

circa 40 de cadre didactice, în jur de 50 persoane din comună, raion : oameni de afacere, autorităţi 

locale şi raionale etc. 

 

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

depăşirea acestora: 

În general, nu am întîlnit dificultăţi în realizarea proiectului, însă unele desigur au existat.De 

exemplu, cînd am început a implementa proiectul în liceu  , elevii se implicau în activităţi , însă cu 

neîncredere şi nu erau destul de activi , pînă nu le-am explicat în ce constă proiectul nostru. O altă 

dificultate  a fost lipsa de fonduri pentru imprimarea calendarului cu liceul şi a ziarului dedicat Zilei 

liceului, deoarece noi am prevăzut bani pentru calendar, dar am decis să edităm şi un ziar pînă la 

urmă. Aceasta însă s-a rezolvat atunci cînd şi noi , elevii din liceu,  am contribuit cu o sumă de bani 

pentru a realiza ideea  aprobată. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Orice proiect nu este suficient de eficient, dacă nu are şi continuitate. Credem că crearea unei tradiţii 

este un început bun pentru a demonstra că noi vrem o schimbare în bine a lucrurilor. De aceea, prin 

exemplul propriu, vom convinge şi alţi elevi să se implice în activităţi de acest gen. Prin informarea 

directă a părinţilor, cît şi a Administraţiei Publice Locale sperăm să-i convingem să susţină 

activităţile culturale din cadrul liceului. De asemenea, cu diferite ocazii, vom apela la susţinerea lor 

prin implicarea în diferite concursuri, serate etc. astfel vom demonstra că orice ajutor din partea 

comunităţii este util şi necesar.  Proiectul va continua şi după finanţare prin implicarea copiilor 

motivaţi şi în alte activităţi şi manifestaţii culturale care dezvoltă, cultivă simţul frumosului.Şi , de  

asemenea , sperăm ca “Ziua Liceului” să devină pe viitor un obicei şi va fi serbată în fiecare an. 

 

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. 

Pentru noi şcoala înseamnă acasă, şi de aceea noi am decis să îmbrăcăm liceul în haine de 

sărbătoare şi să îi urăm un La Mulţi Ani familial. Aici, în şcoala noastră, ne petrecem o bună parte 

din timpul nostru, iar fiecare zi trăită frumos  se transformă în amintiri de neuitat. Am dorit ca, pentru 

o zi, să îmbrăcăm împreună cu Liceul nostru hainele de sărbătoare şi, prin activităţi neobişnuite, să 

demonstrăm inteligenţă, creativitate, talent.  

Prin acest proiect am reuşit să organizăm mai multe activităţi cu impact benefic pentru comuna 

şi liceul nostru: desfăşurarea Campaniei de informare a elevilor, a părinţilor, a locuitorilor din 

comună cu privire la proiect şi despre Ziua Liceului, organizarea unor concursuri ce au identificat  

cele mai reuşite creaţii despre liceu ale elevilor, promovînd astfel  elevii talentaţi din liceu. În cadrul 

unor şedinţe au fost repartizate resposabilităţile unor grupuri  de lucru şi s-a reuşit implicarea activă a 

elevilor în activităţile liceului. 

Ziua Liceului s-a desfăşurat în 3 etape : I parte – Ziua de autoconducere în şcoală; II parte – 

Tîrgul de caritate; III parte – Gala premianţilor. Fiecare din ele a avut o pondere importantă în acest 

proiect, iar persoanele  implicate în organizarea lui se vedeau prin şcoală în tricouri cu inscripţia : 



 

 

„Te iubesc, Liceul meu!” 

Prin  Ziua de autoconducere în şcoală s-a realizat o comunicare strînsă între elevi – profesori, 

iar elevii au fost responazabilizaţi  faţă de munca depusă de profesor. Pregătirile de această parte a 

zilei au fost minuţioase, iar elevii-profesori (16 la număr) au gustat din pîinea cea de toate zilele a 

pedagogului şi, respectiv, au împărtăşit experienţa cu colegii lor. 

În cadrul tîrgului de caritate s-au  organizat mai multe activităţi. Una din ele a fost expoziţia cu 

vînzare a desenelor – creaţii proprii ale elevilor din liceu, dar şi ale unor absolvenţi ai liceului . La 

altă masă oaspeţii au procurat Ziarul liceului realizat de grupul de iniţiativă FORŢA în cadrul 

aceluiaşi proiect, dar şi un calendar pentru anul 2012 dedicat la fel liceului nostru drag. Nimeni nu a 

trecut în această zi de masa unde erau nişte fluturaşi cu inscripţia „Eşti o persoană nobilă” – fiecare, 

făcînd o donaţie cît de mică, primea în schimb un fluturaş. Dar cea mai mare atracţie pentru cei mici 

a fost în această zi desenul pe faţă, iar mulţi pici au aşteptat minute în şir ca să le fie pictate feţele ce 

radiau de fericire. 

Gala premianţilor a încununat cu succes ziua. La ea au fost premiaţi elevi şi profesori la 

diferite categorii, iar pe scenă au  evoluat cei mai talentaţi elevi din liceu, promovîndu-se adevăratele 

valori ale tinerilor. 

Proiectul « Şcoala de azi, şcoala de mîine » a implicat în activităţile noastre multe persoane, iar 

la suma ce a fost finanţată de Fondul pentru Tineri Ialoveni,  s-a mai adăugat şi contribuţia de 1200 

lei din partea părinţilor, a elevilor. O mai largă descriere a evenimentelor se poate găsi pe blogul 

liceului www.ltmbarca.wordpress.com 

 

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:  Brînza Zinaida   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 

 

http://www.ltmbarca.wordpress.com/

