Anexa nr. 3
la Acordul de colaborare
nr. PGM T-V/12/109 din 01 noiembrie 2012
RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

Pro – Lectura

Titlul proiectului:

„Arta Lecturii”

Liderul grupului de iniţiativă:

Costiş Ionela

Mentor:

Postică Rodica

Localitatea:

oraşul Ialoveni

Buget aprobat (lei):

3000 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-V/12/109 din 01 noiembrie 2012

Data prezentării raportului:

13 octombrie

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

Prin realizarea activităţilor cultural-educative „Cartea vacanţei mele” şi „Liceenii citesc o carte” neam realizat obiectivele propuse, perceperea rolului benefic al lecturii şi stimularea interesului pentru
lectură.

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
„Cartea vacanţei mele” (clasele IX-X ); Cu acest prilej a fost oraginizat un atelier de discuţie, în
cadrul căruia copiii şi-au exprimat propriile opinii, gînduri, sentimente în legătură cu acţiunile şi
faptele personajelor din cartea citită, formîndu-şi abilităţi de comunicare, şi împrietenindu-se
„Liceenii citesc o carte” (clasele X-XII, 186 elevi). Activitatea consta în întîlnirea cu scriitorul şi
implicarea într-o discuţie tematică despre concepţiile cărţii – „Fluturele alb”. Activitatea a fost
organizată de către echipa „Pro-Lectura” şi ghidată de către mentorul proiectului.

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

Toţi membrii grupului de iniţiativă s-au implicat activ in desfăşurarea proiectului. Mentorul a
susţinut tinerii, şi a dat idei preţioase care au facilitat realizarea proiectului.
Deasemenea ne-au venit în întîmpinare şi membrii din comisia de evaluare, Balan Vera-director,
Terente Zinaida, Chiruţa Tatiana, Bădică Claudia care au acceptat făra nici o remunerare să
evalueze lucrările participanţilor, dealtfel implicîndu-se activ în derularea activităţilor.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:

În cadrul proiectului au fost implicaţi (57) beneficiari direcţi: elevi din învăţămîntul gimnazial şi
liceal; biblioteca. Şi indirecţi: cadrele didactice (54); manajerii instituţiei (5); părinţii elevilor;
personalul auxiliar (20); bibliotecarul – mentorul proiectului Postica Rodica. Motivele selectarii
acestui grup au fost: lipsa literaturii solicitate de aceşti beneficiari, sunt vizitatorii bibliotecii şcolare
. Impactul activităţilor proiectului asupra acestora a fost: conştientizarea de către beneficiari a rolului
şi importanţei bibliotecii. Promovarea cărţii şi lecturii ca factor al dezvoltării intelectuale şi moralspirituale în rîndurile copiilor si tineretului, prin organizarea activităţilor cultural - educative.

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 fiind perceperea rolului benefic al lecturii în formarea personalităţii în devenire,
stimularea interesului pentru lectură şi valorile autentice, conştientizarea de către beneficiari a
rolului şi importanţei bibliotecii. Am urmărit implicarea tinerilor şi facilitarea unor condiţii favorabile
pentru o colaborare eficientă, precum şi familiarizarea tinerilor cu noţiunile noi. Participanţii s-au
implicat activ pe parcursul proiectului, venind cu întrebări, la care desigur au primit răspuns.

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Nu au fost întîlnite dificultăţi pe parcursul implementării proiectului.
8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:

După încetarea finanţării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni, proiectul se preconizează a fi
extins în Liceul Teoretic „ Petre Ştefănucă”, adică se vor desfăşura activităţi cu elevii claselor a IXXII “Cartea vacanţei mele”, ediţiile II, III ş.a.m.d

Pe date de 18 ianuarie 2012 în Liceul Teoretic “Petre Ştefănucă” se va lansa cartea scriitorului Ion
Iachim “Cu jăraticul pe buze”, la care va fi invitat şi scriitorul Nicu Nicolaescu.
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.
Grupul „Pro-Lectura” a fost creat în aprilie 2011 în cadrul activitaţilor extracurriculare „Săptamîna
cărţii pentru copii” desfăşurate în Liceul Teoretic „Petre Stefănuca”. Ca echipă am jurizat
concursurile: „Cele mai frumoase semne de carte” , „Cea mai reuşită carte confecţionată”,”Cartea –
prietenul meu”, „Mihai Eminescu- veşnic printre noi”, „Grigore Vieru - o lacrima de dor a neamului”.
Pe data de 23 octombrie 2012 a avut loc campania „Dăruieşte o carte bibliotecii”, fiind organizată de
grupul nostru şi mentorul Postică Rodica. De altfel, au avut loc şi evenimentele prezentate în cadrul
proiectului : „Cartea vacanţei mele” (clasele IX-X ); Cu acest prilej fiind oraginizat atelierul de
discuţie, în cadrul căruia copiii şi-au exprimat propriile opinii, gînduri, sentimente în legătură cu
acţiunile şi faptele personajelor din cartea citită. „Liceenii citesc o carte” (clasele X-XII, 186 elevi).
Întîlnirea cu scriitorul Nicolae Niculaescu (Ciobanu), originar din Moleşti. Lucrările lui se impun prin
puterea şi vigoarea realistă, prin obsesia căutării şi tratării unor subiecte de o importanţă majoră,
mai ales cele ce ţin de morală, filozofie umană, credinţă - temă actuală în rîndul liceenilor.
Activitatea consta în întîlnirea cu scriitorul şi implicarea într-o discuţie tematică despre concepţiile
cărţii – „Fluturele alb”. Activitatea a fost organizată de către echipa „Pro-Lectura” şi ghidată de către
mentorul proiectului. Data 09.12.2012 Sala de festivitaţi .
Povestea proiectului nostru este una interesantă şi plină de aventuri.
În ultimii 10 -15 ani nivelul lecturii a scăzut considerabil. Se citeşte în deosebi din datorie, cel mai
des ceea ce se cere conform curriculumului şcolar.
Lectura este o muncă intelectuală care oferă elevului posibilitatea de a folosi cuvîntul, a deduce
idei, pentru informare şi pentru propria plăcere de a învăţa şi a se documenta.
Activitatea de scriere, de exprimare, de comunicare este indispensabil legată de cea de citire.
Datorită acestui proiect, elevii vor cunoaşte biblioteca şcolară nu doar ca o simplă încăpere în care
poţi să împrumuţi o carte, ci ca un mediu în care poţi petrece timpul productiv şi interesant, unde te
cunoşti ca personalitate.
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.

PROCES-VERBAL
din 2012
al şedinţei de lucru a membrilor grupului de iniţiativă „ Pro-Lectura ”
(localitatea şi locul desfăşurării) or. Ialoveni, Liceul Teoretic „ Petre Stefanuca „
Participanţi:
Membrii grupului de iniţiativă:
Costis Ionela, Aftene Tatiana, Grisca Irina, Dodon Titi-Ana,
Chiruta Ghenadie.
Invitaţi: Terente Zinaida (profesoara de limba si literatura romana), Badica Claudia (profesoara de
limba si literatura romana).
ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi reprezintă lista subiectelor care urmează a fi discutate;
Prezentarea, pe scurt, a discuţiilor pe marginea fiecărui subiect, a propunerilor făcute şi a deciziilor
adoptate.
Proces-verbal întocmit de (nume, prenume) Aftene Tatiana.

Recomandări:
- Procesul-verbal trebuie întocmit în timpul şedinţei de lucru şi redactat ulterior la calculator;
- Se scrie în limbaj simplu şi conţine o prezentare succintă a tuturor subiectelor abordate în
cadrul şedinţei;
- Nu trebuie să depăşească volumul de o pagină.
La procesul-verbal se anexează Lista participanţilor conform modelului primit şi imagini foto care
confirmă desfăşurarea şedinţei.
In cadrul sedintei de astazi am discutat despre realizarea activitatii „ Cartea vacantei mele ”,
fiind sustinuti de profesorii de limba si literatura romana Terente Zinaida si Badica Claudia, care
predau in clasele a IX-a „A” si a IX-a „B”.
Am stabilit ca pe data de 22 noiembrie, ora 13:30 in cab.2, deoarece este mai spatios decit
biblioteca, se va desfasura aceasta activitate.
La aceasta activitate vor participa ce mai activi cititori din clasele a IX-a, pentru a-si putea
impartasi impresiile despre cartile citite in vacanta. Vom invita cite 3-4 reprezentati din fiecare clasa
a X-a – a XII-a pentru a fi prezenti la activitatea noastrea ca schimb de experienta. Am contactat
scritorul Nicu Nicolaescu (Ciobanu), l-am invitat sa asiste la activitatea organizata de echipa „ProLectura”. Va aduce 50 de carti „Fluturele Alb” pentru a putea fi relizate elevilor claselor a X-a – a XIIa, astfel elevii procurind cartea (30 lei), o vor lectura si vor fi gata pentru ce dea a II-a activitate
„Liceenii citesc o carte”, programata in cadrul proiectului nostru. In cadrul convorbirii telefonice am
stabilit ca intilnirea cu scriitorul va avea loc pe data de 6 decembrie, ora 13:30. Unde anuma se va
desfasura activitatea ramine de vazut.
Urmatoare intilnire a grupului „Pro-Lectura”, va avea loc la data de 15 noiembrie, ora 13:30.

ARTICOL PENTRU ZIARUL “Lit. şi Arta”
Fluturele Alb a zburat la Ialoveni
Lectura înaripează sufletul
Volter
Joi, 6 decembrie 2012, Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni a fost gazda unui
eveniment memorabil la care au luat parte elevi, profesori, dar mai cu seamă o pleiadă de bibliotecari
de la diverse școli și licee de pe tot cuprinsul raionului, în frunte cu subsemnata. Lansarea cărții
Fluturele Alb de Nicu Nicolaescu a fost însoțită de o avalanșă de întrebări din partea cititorilor care,
intrigați de subiectul romanului, au dorit să afle cât mai multe detalii legate de eroi, de semnificația
anumitor fapte simbolistice. Nu au lipsit nici întrebările legate strict de viața personală a autorului,
pe care, unii lectori ai romanului, l-au identificat intuitiv cu Maxim, protagonistul cărții puse pe
masa de discuții.
Subsemnata, atât coorganizatoare a evenimentului, alături de elevele Ionela Costiș, Tatiana
Afteni și Irina Grișca, membre ale grupului de inițiativă „Pro-Lectura’’ cîştigătoarele proiectului
„Arta Lecturii” cât și moderatoare, au rămas profund impresionate de expresiile filozofice ale
autorului, care conferă scrierilor sale profunzime, însemnătate inegalabilă, îndeosebi butada: „Viața
noastră nu începe în clipa în care ne naștem, ci cu nouă luni înainte. La fel este și în cazul morții.
Mulți dintre noi mor cu mult înainte de a muri”.
La finele lansării autorul a primit în dar un buchet magnific de crizanteme albe, culoare ce
amintea de „Fluturele Alb”, laitmotiv al ultimei lucrări publicate de Nicu Nicolaescu. Cititorii cei
mai înfocați, care, de fapt, erau cititoare, fete iubitoare de lectură, de frumos, au ținut cu tot
dinadinsul să obțină câte un autograf în amintirea acelei zile minunate de decembrie petrecută
armonios împreună.
Intrigate de discuțiile pe marginea cărții, unele bibliotecare au venit cu propunerea de a
organiza evenimente similare, cu prezența tânărului, dar prolificului scriitor Nicu Nicolaescu și în
liceele din satele lor, ceea ce urmează să se întâmple chiar în debutul anului 2013.

Rodica POSTICĂ,
bibliotecara L.T „P. Ştefănucă” Ialoveni

