
 

 

 

Anexa nr. 3  

la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/118 din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: „Forța” 

Titlul proiectului: „Promovarea activităților educative în Liceul Teoretic „Mihail 

Bârcă” 

Liderul grupului de iniţiativă: Andreicu Tatiana 

Mentor: Pulbere Aliona  

Localitatea: Comuna Mileștii Mici 

Buget aprobat (lei): 3500 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/118 din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 09 ianuarie 2013 

 

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

Prin intermediul proiectului realizat ne-am asumat responsabilitatea de implementare a unui șir de 

acțiuni, care să scoată în evidență lucruri frumoase, să contribuie la instruirea educativă a elevilor. 

Credem că, datorită susținerii financiare din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni, am reușit să 

organizăm mai bine unele activități extrașcolare, cît și să inițiăm tradiții noi în liceu, cum ar fi Balul 

Bobocilor. Al doilea an în școală se serbează Ziua Liceului, la fel cu suportul Fondului pentru Tineri 

Ialoveni. Benefice sînt și campaniile de solidaritate, de susținere a celor dezavantajați de soartă, care 

prind rădăcini în liceul, dar și comuna noastră. În acest sens, considerăm că scopul proiectului a fost 

atins. 

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 



 

 

Activitatea 1. Săptămîna 12-16 noiembrie a fost proclamată Săptamîna Drepturilor Copiilor 

în liceul nostru. Ziua de luni (12 noiembrie) a dat start săptămînii. Săptămîna Drepturilor Copiilor s-

a încheiat vineri   (16 noiembrie )  cînd a avut loc întîlnirea cu unicul Avocat Parlamentar al 

Copilului din Republica Moldova, Tamara Plămădeală. Activitatea a implicat elevii ciclului primar 

și gimnazial, parțial și elevi din liceu. 

Activitatea 2.  Ziua Liceului a avut loc  miercuri, 21 noiembrie 2012. Programul zilei s-a 

desfășurat în următoarea ordine: 

- Ziua Ușilor  deschise (pe parcursul zilei) 

- Tîrgul de caritate – orele 14.00 – 15.00 

- Program festiv – orele 15.00 – 17.00 

Implicarea tuturor elevilor din liceu, a profesorilor, a părinților, a demonstrat importanța 

acestei zile încă o dată. 

Activitatea 3.  Săptămîna 26 – 30 noiembrie a fost proclamată Săptămîna Limbii Române în 

liceu. În ziua de luni ( 26 noiembrie) s-a dat start Săptămînii și s-a prezentat programul de activități 

pe parcursul acesteia : 

- Marți – Mesaj pentru scriitorul preferat. 

- Miercuri – Recital de poezii (proză). 

- Joi – Vizionarea spectacolului „12 scaune”, Teatrul Național „Mihai Eminescu”. 

- Vineri – Prezentări PowerPoint cu genericul „Să vorbim corect”. 

Activitatea a fost destinată elevilor claselor a V-XII. 

Activitatea 4. La 1 Decembrie a fost  organizată  Campania  de solidaritate cu prilejul Zilei 

Internaţionale de combatere SIDA. Grupul de inițiativă a pus în piept panglica solidarităţii elevilor 

ca să conştientizeze ca  noi toți trebuie să fim solidari cu cei care sunt bolnavi sau sunt infectaţi cu 

virusul HIV. În plan informativ au fost elaborate  pliante care să dea răspuns la multe întrebări ce ne 

frămîntă pe toți, la fel a fost inclusă și informaţia despre istoria apariţiei acestei maladii. În activitate 

au fost antrenați elevii claselor VII-XII, profesori. 

Activitatea 5. Vineri, 7 decembrie, clasa X real a invitat elevii din liceu la Balul Bobocilor. 

Bobocii au pregătit scenete, au cîntat și au dansat, au prezentat un filmuleț realizat, la fel, de ei. Cu 

probe pentru ei au venit cei din clasele a XII-ea – viitori absolvenți ai liceului. Toți elevii au dat 

dovadă de creativitate, spirit de echipă, iar acest gen de activitate care a fost organizată pentru prima 

dată în liceu, merită să fie preluată și în anii ce vor urma.  

Activitatea 6. Miercuri, 12 decembrie, în liceu  s-a  împodobit Pomul de Crăciun cu 

ornamente create individual, toate diferite, dar foarte frumoase. La această activitate au participat 

elevii claselor I-XII.  

Activitatea 7. In perioada  10-21 decembrie s-a  desfășurat campania „Daruiește celui mai 

trist ca tine” în cadrul căreia s-au colectat haine, bani, jucării pentru copii. Aceste daruri au ajuns la 

copiii din Centrul de Plasament pentru Copii „Small Group Homes”, o astfel de acțiune încă o dată a 

demonstrat că elevii din liceul și comuna noastră pot da dovadă de solidaritate și compasiune pentru 

cei care sînt, la moment, mai triști ca ei. Acțiunea dată a implicat toți elevii din școală, profesori și 

părinți.  

În această perioadă grupul de inițiativă „Forța” s-a întrunit în 4 ședințe organizatorice, după 

cum urmează: 

Ședința 1. Data desfășurării: 13 noiembrie 2012. Ordinea de zi: 

1. Elaborarea planului activităților pentru perioada 13 noiembrie – 21 decembrie 2012 



 

 

 

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 direcți ai proiectului pot fi considerați elevii din liceu, care datorită activităților 

extrașcolare organizate au avut posibilitatea de a se manifesta în alte contexte, decît procesul de 

instruire. Astfel mulți colegi au dat dovadă de talent în domenii ca: muzica, dansul, teatrul etc. Acest 

lucru este unul important pentru dezvoltarea armonioasă a fiecăruia dintre noi. Capacitățile 

organizatorice și le-au manifestat atît profesorii, cît și noi, cei din grupul „Forța” – astfel am 

beneficiat de o comunicare și un schimb de experiență valoros pentru toate părțile implicate. În 

număr cantitativ am putea estima cifra beneficiarilor direcți la circa 450 persoane, elevi și profesaori 

ai liceului, iar indirect impactul acțiunilor organizate se poate afirma că s-a răsfrînt asupra celor circa 

4 000 locuitori ai comunei.   

 

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)  

Prin realizarea  acțiunilor planificate în proiect, i-am implicat pe toți elevii din liceu, cît și alte 

persoane din localitate. În urma desfăşurării acestui proiect , grupul de initiativă şi-a dezvoltat 

abilităţi  de colaborare în grup , implicare activă în activităţi extracurriculare, comunicare şi 

voluntariat. Activităţile desfăşurate de membrii echipei i-au motivat şi pe unii elevi din liceu să 

2. Cu privire la activitățile organizate de Ziua Liceului. 

Ședința 2. Data desfășurării: 29 noiembrie 2012. Ordinea de zi: 

1. Organizarea flash mob-ului de Ziua Internațională de combatere a maladiei HIV SIDA. 

2. Organizarea Campaniei „Dăruiește celui mai trist ca tine”. 

Ședința 3. Data desfășurării: 5 decembrie 2012. Ordinea de zi: 

1. Organizarea Balului Bobocilor.  

2. Confecționarea jucăriilor pentru Pomul de Crăciun 

Ședința 4. Data desfășurării: 20 decembrie 2012. Ordinea de zi: 

- Cu privire la rezultatele proiectului „Promovarea activităților educative în LT „M. Bârcă”. 

Pe parcursul desfășurării proiectului grupul de inițiativă a informat despre activitățile 

organizate prin plasarea știrilor pe site-ul liceului www.ltmbarca.wordpress.com și în ziarul liceului 

„Liceul în cuvinte”. 

Toţi membrii echipei ghidați de mentorul grupului de inițiativă au participat activ la desfăşurarea 

proiectului. Fiecare din noi a concluzionat că doar colaborînd se pot obține rezultate frumoase, iar 

activitățile extrașcolare sînt eficiente atunci cînd la ele iau parte elevi, pedagogi și părinți. În calitate 

de parteneri activi s-au manifestat diriginții claselor V-XII, care au venit cu idei și ne-au  susținut la 

organizarea evenimentelor menționate. 

Toate aceste activităţi s-au desfăşurat cu ajutorul şi supravegherea mentorului – Pulbere Aliona şi a 

curatorului de  proiect – Petrașco Cătălina. 

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


 

 

contribuie cu ajutorul lor la acticitățile planificate. 

De exemplu, în cadrul Campaniei „Dăruiește celui mai trist ca tine” au fost implicați toți elevii din 

liceu, profesori (450 persoane), dar colectarea de fond și haine s-a făcut simțită și în comună. Cel 

mai important rezultat al acestei campanii este aportul mic, dar util pentru copiii de la Centrul de 

Plasament unde s-a făcut donația.  

 

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

depăşirea acestora: 

O dificultate esențială în organizarea activităților extrașcolare o constituie faptul că programa 

școlară este destul de încărcată cu discipline de studiu și ne rămîne puțin timp pentru alte activități. 

Dar cu un efort suplimentar am reușit să ne mobilizăm, avînd și ajutorul colegilor, a mentorului, am 

depășit aceste dificultăți. 

 

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 activitățile 

extrașcolare sînt foarte importante pentru oricare dintre noi. 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  concursuri, 

serbări etc. Ne vom strădui, ca în viitorul apropiat, să venim cu propuneri inedite, care să capteze 

elevii, profesorii, părinții și să-i motiveze să se implice în aceste 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. 

Grupul de inițiativă „Forța” din Mileștii Mici a demarat proiectul „Promovarea activităților 

educative în Liceul Teoretic „Mihail Bârcă” pentru a implementa acţiuni care să scoată în evidență 

valoarea liceului nostru, să contribuie la instruirea educativă a elevilor.  

Împreună am reușit să organizăm activități precum: Săptamîna Drepturilor Copiilor în cadrul 

căreia  a avut loc întîlnirea cu unicul Avocat Parlamentar al Copilului din Republica Moldova, 

Tamara Plămădeală; Ziua Liceului care a avut loc  miercuri, 21 noiembrie 2012; Săptămîna Limbii 

Române (cu vizionarea spectacolului „12 scaune”, Teatrul Național „Mihai Eminescu”); Organizarea  

Campaniei  de solidaritate cu prilejul Zilei Internaţionale de combatere SIDA ; Balul Bobocilor; 

Campania „Daruiește celui mai trist ca tine” în cadrul căreia s-au colectat haine, bani, jucării care au 

ajuns la copiii din Centrul de Plasament pentru Copii „Small Group Homes”.   

Pe parcursul desfășurării proiectului grupul de inițiativă a informat despre activitățile 

organizate prin plasarea știrilor pe site-ul liceului www.ltmbarca.wordpress.com și în ziarul liceului 

„Liceul în cuvinte”. 

Proiectul „Promovarea activităților educative în Liceul Teoretic „Mihail Bârcă”  a fost 

realizat în cadrul Programului de granturi mici pentru tineri  desfăşurat de către Fondul pentru Tineri 

Ialoveni, cu suportul financiar oferit de Fundaţia Est-Europeană Moldova, Ministerul Tineretului şi 

Sportului al Republicii Moldova, Consiliul Raional Ialoveni.  

Mulțumim celor care au avut încredere în noi și ne-au oferit șansa de a face lucruri frumoase! 

http://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:  Andreicu Tatiana  Andreicu T. 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Pulbere Aliona  Pulbere A. 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


