
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: ,, Filantropii” 

Titlul proiectului: ,, Liceul meu – liceu prietenos” 

Liderul grupului de iniţiativă: Chihai Marin 

Mentor: Șincovici Angela  

Localitatea: Ialoveni 

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

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/ 77 din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 30.09.2011 

 

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

În cadrul proiectului am dotat cabinetul de asistență psihopedagogică în scopul asigurării incluziunii 

școlare( încadrarea elevilor cu diverse statute sociale). 

Cabinetul s-a dotat cu canapea, 2 fotolii, covor, tablă flipchart. 

Toate acestea asigură o activitate eficientă cu elevii, profesorii, părinții. 

 

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 

În cabinetul de asistență psihopedagogică care a fost dotat cu mobile moale, covor, flipchart 

conform proiectului. Excepție face procurarea flipchart-ului în locul jucăriilor moi, pentru ce am 

făcut demers. Pe parcursul lunii octombrie în cabinet  s-a desfășurat  pregătirea și acumularea 

jucăriilor moi în cadrul Campaniei ,, De la tine-o jucărie, pentru altul – bucurie”,  seminar cu 

psihologii din raionul Ialoveni, terapii prin dans – 4 ședințe, pentru elevii din clasele 5, În luna 

noiembrie - seminare cu elevii din clasele 5-12 – 5 ședințe, seminar cu diriginții -24 persoane 

(3ședințe), activități de la egal la egal (origami pentru elevii din clasele III-V, lecții de promovare a 



 

 

 

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:  

Beneficiari direcţi: elevi din clasele I-IV- 35, din clasele V-VII – 57, VIII- IX- 43, X-XII – 123. Direcția 

liceului – 5 persoane, diriginți – 24 persoane, conducători de cerc – 5 persoane.  Benefici indirecţi ai 

proiectului  ai proiectului : părinții elevilor, toți elevii din liceu – 723. Elevi cu părinți plecați peste hotare -

43 elevi, elevi din familii social-vulnerabile – 50. 

   Proiectul dat a contribuit la promovarea cabinetului de asistență psihopedagogică, a participării tinerilor,  la 

asigurarea colaborării eficiente între elevii din diverse categorii sociale, la prevenirea abandonului școlar, a 

delincvenței juvenile, a violenței în mediul școlar, la asigurarea incluziunii școlare, la edificarea unui liceu 

prietenos copilului. 

 

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)  

Criteriile evaluate:  

-gradul motivației școlare; 

-gradul implicării în cadrul proiectului; 

-gradul empatiei și a filantropiei; 

- determinarea cauzelor violenței în mediul școlar și modalităților de diminuare; 

-nivelul sistemului relational elev-elev-profesor; 

Indicatori: 

-sporirea motivației școlare a elevilor cu CES; 

-promovarea filantropiei în cadrul acțiuniloe de binefacere( donația jucăriilor, Caravana de Crăciun); 

modului sănătos de viață pentru elevii din clasele V-XII), în luna decembrie - activitate de 

incluziune ,, Am și EU ceva a spune” cu participarea comună a elevilor din liceu (14) și din Școala 

Internat Ialoveni (10 elevi), pregătirea flashmobului ,, Fii responsavil! Fii activ! Implică-te!” pentru 

elevii din clasele 1-12, pregătirea materialelor pentru competiția sportivă a elevilor și profesorilor ,, 

Clipa siderală”, pregătirea și acumularea darurilor din cadrul ,, Caravana de Crăciun”, concursul de 

desen ,, Să spunem NU! Violenței”, ședința cu Consiliul Elevilor, ședința comună a echipei de 

initiative cu voluntarii din cadrul proiectului școlar ,, Ambasadorii bibliotecii”, masă rotunda cu 

direcția liceului, masă rotundă a echipei de initiative cu membrii cercului,, Tînărul Plastician”, 

ședință comună a membrilor proiectului cu conducătorii de cerc. 

  În cadrul activităților membrii echipei de initiativă, mentorul descria participanților scopul 

proiectului, ce presupune proiectul ,,Fondul pentru Tineri”. Pe avizele, flaerele, pliantele, diplomele 

distribuite  a fost imprimată sigla proiectului. 

Activitățile derulate au fost  bine proiectate, organizate și realizate de către membrii grupului de 

initiative și mentor. Pe parcursul tuturor activităților grupul a colaborat, au fost responsabili, liberi 

în gîndire și acțiune. Grație colaborării eficiente activitățile au fost interesante, originale și foarte 

diverse. În cadrul activităților a dominat spiritual de echipă. 

  Parteneriatul cu Consiliul Elevilor, cu direcția liceului, catedra diriginților, conducătorii de cerc, 

Asociația Părinților, cu bibliotecara, asistenta medicală, a asigurat succesul derulării activităților.  

Fiecare membru a grupului a înțeles, a învățat că ,, A fi împreună este un început, a munci împreună 

este un succes.” 



 

 

-implicarea în viața liceului; 

-asigurarea incluziunii școlare; 

-diminuarea cazurilor de violență în relația elev-elev-profesor; 

-promovarea dimensiunilor școlii prietenoase copilului. 

 

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

depăşirea acestora: 

- Lipsa de timp versus managementul timpului; 

- Lipsa motivației versus promovarea motivației prin diversitaea activităților; 

- Racordarea  problemelor personale (EU) la cele ale grupului ( NOI); 

- Dezaprobarea, neîncrederea din partea maturilor versus încrederea și aprobarea activităților, 

delegarea responsabilităților; 

- Scepticismul colegilor versus aprobarea de către colegi. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

În continuarea în cabinetul de asistență psihopedagogică vom desfășura activități de consiliere și 

mediere școlară, vom organiza activități de dezvoltare a abilităților practice și artistice, vom organiza 

diverse campanii, caravane, vom desfășura seminare, lecții de automanagement, vom căuta sponsori 

întru a dota în continuare cabinetul cu necesarul pentru a asigura desfășurarea diverselor activități. 

 

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. 

Numele : Filantropii 

Anul nașterii: cel mai interesant an –anul promovării responsabilității și participării. 

Ocupația: învățăm, participăm, promovăm, scriem proiecte. 

Interese: filantropie, proiecte, viață, dragoste de oameni, initiative. 

Descriere: tineri, romantici, flexibili, energici, toleranți. 
Tipul gîndirii: pozitiv. 

Mottoul: Să nu vă îndoiți niciodată că un grup mic de oameni poate schimba o lume mare. 

Realizări: dotarea cabinetului de asistență psihopedagogică, organizarea seminarelor cu tinerii din            

liceu, competiții sportive, flash-mob, activitati de promovare a incluziunii școlare, Campania ,, De la 

tine-o jucărie, altuia o bucurie”, ,,Caravana de Crăciun”, concursul interpreților de muzică ușoară, 

terapie prin dans, lucru manual,, Origami”, ,,Cviling”. 

Deci, povestea a-nceput! Era într-o zi frumoasă de toamnă cînd în liceu a apărut avizul despre 

concursul proiectelor avizat de Fondul pentru Tineri Ialoveni. Noi, echipa ,,Filantropii”, care sîntem 

tentați de tot ce este nou, am lecturat avizul, am privit unul la altul și toți odată în cor am rostit: ,, Să 

participăm și noi!” Doar deseori auzim că trebuie de participat, de rezolvat, de lucrat, de hotărît, dar 

nimeni nu face. Atunci am înțeles că aceștea sîntem noi. 

    Au urmat zile de neliniște, căutare, studiere pînă am conștientizat importanța și necesitatea dotării 

cabinetului de asistență psihopedagogică. Am pornit în căutarea localului pînă am găsit cea mai 

delăsată încăpere din liceu. Pe semene că era predestinată pentru initiativa și perseverența noastră. 

   Am umblat, am căutat și de sponsori noi am dat,  

   Direcția, părinții ne-au încurajat. 

   Cabinetu-am reparat, 



 

 

   Din proiect noi l-am dotat. 

   Elevii, părinții, profesorii s-au bucurat! 

  Multe-activități am realizat. 

Campanii cu jucării 

Pentr-a liceului copii. 

Seminare, caravană 

Pentru incluziunea școlară. 

Terapie prin dans – activitate mai rară 

Pentru cei veniți la liceu prima oară. 

Seminare, activități, 

Pentru fete și băieți. 

Abilități practice am dezvoltat 

Cîn în grup noi am lucrat, 

Prietenia, colaborarea am colaborat 

Situații de violență-am evitat. 

Mulți elevi am găzduit 

În cabinetul mult iubit. 

Părinți și profesori am bucurat 

Că nu-nzadar cu noi ei au luctra. 

Mentorul echipei – ca Lumina 

Ne-a susținut initiative, 

Este foarte mulțumită 

Că are așa echipă, 

Mai are și cabinet 

E dotat de la proiect 

Toți copiii au parte 

De educație de calitate. 

 Iată aceasta e povestea 

Care ne va duce vestea 

De-o echipă foarte-activă 

Și un mentor ca-o-albină, 

De-o echipă de succes 

Ce la concurs cu trofeu s-a ales. 

 

 

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; 

 

Liderul grupului de iniţiativă:  Chihai Marin   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Șincovici Angela   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


