Anexa nr. 3
la Acordul de colaborare
nr. PGM T-V/12/120 din 01 noiembrie 2012
RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

PRO-SUCCES

Titlul proiectului:

Pas cu pas spre succes

Liderul grupului de iniţiativă:

Chihai Marin

Mentor:

Sincovici Angela

Localitatea:

Ialoveni

Buget aprobat (lei):

3000 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-V/12/ 120 din 01 noiembrie 2012

Data prezentării raportului:

05.01.2013

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Proiectul a avut drept scop promovarea valorilor cultural-educative, stimularea creativităţii, cunoaşterea,
conştientizarea şi promovarea rolului liceului în viaţa elevilor, creşterea calităţii educaţiei oferite acestora prin
intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare. Activitatile organizate credem ca au contribuit la
imbunatatirea gradului de coeziune a colectivului de elevi, profesori, parinti. Activitatile derulate au contibuit
de asemenea la descoperirea frumosului din viaţă, din natură, din creaţia umană şi statornicia frumosului în
lume; descoperirea artei ca păstrătoare a celor mai înalte valori morale si motivarea tinerilor de a deveni
factori civilizatori ai lumii;

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.Informarea levilor , parintilor, profesorilor cu specificul si obiectivele proiectului la :
-sedinta sefilor de clasa si Consiliului Elevilor (V-XII);
-sedinta cu parintii elevilor ;

- sedinta Catedrei dirigintilor claselorV-XII
-intilnirea cu membrii directiei liceului
-intilnirea cu Primarul de Ialoveni dnul G.Caracuianu.
2.Activitati realizate:
23.11.2012 – masa rotunda,,Implicarea tinerilor-un pas spre success.”- au participat membrii
grupelor de initiative, directia liceului, mentorii proiectelor, voluntarul Corpului Pacii, presedintele
Fondului pentru Tineri Ialoveni. Despre activitatea am transmis la Fondul pentru Tineri Ialoveni un
articol, poze. A fost o activitate utila si reusita, care a accentuat rolul voluntariatului si
caracteristicile unui voluntar.
03.12.2012,13.30 – activitate de profilaxie ,concursul de postere ,,Prevenirea HIV/SIDA”, la care au
participat 28 elevi. Despre activitatea derulata am realizat in liceu un ,,FULGER”.
03.12.2012, 18.00 - vizionarea spectacolului Sershez la fam de catre 50 persoane(elevi-30,
profesori-14,parinti-6), teatrul Ginta Latina.
Despre vizita la spectacol am relatat in una din emisiunile Radioului Scolar,,RadioUnivers”, la
sedinta cu dirigintii. Am transmis un articol la Fondul pentru Tineri Ialoveni, dar cu regret nu am
avut poze.
20.12.2012 – am organizat Caravana de Craciun la care au participat elevii din clasele I-XII.
Scopul Caravanei a fost de a-dezvolta capacitatile de comunicare si comportare tolerante fata de
grupurile sociale dezavantajate
-constientizarea rolului pe care il are fiecare membru al comunitatii in ameliorarea conditiilor de
viata ale grupurilor sociale defavorizate
- formarea si dezvoltarea in randul elevilor a capacitatilor de colaborare si de lucru in echipa
-familiarizarea elevilor si a parintilor cu specificul actiunilor de voluntariat
-ameliorarea comunicarii si colaborarii efective intre adolescenti-parinti-profesori-comunitatea
locala
Elevii au donat haine, jucarii, care au fost daruite elevilor din liceu care necesita supartul nostrum si
copiilor din raion prin intermediul SAP Ialoveni.
20.12.2012- am organizat Tirgul de Craciun, activitate care a pus accent pe importanta colaborarii,
stabilirii parteneriatului intru sustinerea tuturor tinerilor in frumoasele initiative. In cadrul tirgului au
fost realizate lucrari hand made. S-a colectat suma de 525lei, care a fost donate Fondului pentru
Tineri.
20.12.2012- am incercat sa organizam Bal mascat la liceu. A fost o initiativa frumoasa, dar au fost
putin participant. Unica activitate la care nu multi au raspuns.
Despre activitatile date se va prezenta un reportaj.
21.12.2012- 23.12.2012 – am organizat excursie la Kiev, Ukraina pentru 20 persoane. Despre
excursie am relatat intr-un articol , poze la Fondul pentru Tineri Ialoveni.
27.12.2012- grupul ,,PRO-SUCCES” a fost in vizita la Primaria Ialoveni si a urat de viata lunga,
sanatate.
277.12.2012- organizarea excursiei la Chisinau in colaborare cu frupul de initiative ,,Ex libris”
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:

A fi impreuna este un inceput, a munci impreuna este un success. Pornind de la acest gind
mentionam importanta colaborarii cu toti actantii educationali, care si a asigurat succesul echipei
intru sustinerea tinerilor si promovarea participarii, culturii, formarii universului valoric.

In activitatile organizate si desfasurate s-au manifestat prin perseverenta, responsabilitate urmatorii
membri ai grupului: Chihai Marin, liderul grupului, Putregai Laura, Armas Marin, Bucur Daniel.
Grupul in toate activitatile a fost sustinut, ghidat de mentor- A.Sincovici.
Partenerii – dirigintii de clasa- M.Catrinici, V.Cislari, M.Curnic, F.Micu, R.Chihai,
V.Caarajeleascov,N.Candu, T.Chiruta, T.Busuioc, I.Niculai, L.Andreeva, A.Mirzenco. Sefi de clasaChiruta Milena, Popov Vlada, Vasilita Irina. Primarul orasului Ialoveni – Caracuianu Gheorghe,
directia liceului.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost elevii din familii social-vulnerabile (86), din familii numeroase(24),
din familii uniparentale(26), din familii defavorizate (18), din familii care nu știu a scri, a citi (10), din familii
în care persistă violența(17), din familii plecate peste hotarele republicii (96), care au fost încadrați în acest
proiect şi care într-un spirit competitiv deschis şi transparent şi-au dovedit capacităţile şi deprinderile
acumulate pînă la această vârstă, şi-au identificat adevărata valoare în raport cu ceilalţi elevi, precum şi faptul
că şi-au dezvoltat o serie de prietenii, s-au cunoscut mai bine.(in deosebi in timpul excursiilor si vizionarii
spectacolului). Membrii grupului de initiativa,,PRO-SUCCES”, care a acumulat experienta, a invatat arta de a
convinge, de discuta, de a lua decizii, de a-si asuma responsabilitati.Beneficiarii indirecţi au fost profesorii
care contribuie la edificarea personalității elevului și care uneori sînt în dilemă referitor la diminuarea
violenței în mediului școlar și a motivației școlare a elevilor.. De asemenea, părinţii care nu au suficient timp
pentru copii, nu pot asigura școlarizarea copilului, care sînt departe de copii. Comunitatea locală , care are
nevoie de cetățeni inteligenți, responsabili, creativi, active și buni părinți.

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)
În cadrul acestui proiect educaţional ne-am propus să antrenăm elevii din familii social-vulnerabile, să facem
numeroase schimburi culturale şi educative, să completăm şi să dezvoltăm aria lor de preocupare, în aşa fel,
încât ei să beneficieze de o cît mai completă informare şi argumentare în acest domeniu. Echipa ,,Pro-succes”
a incercat sa căute soluţii, pentru ca elevii noştri să aibă un comportament civilizat. Combaterea
absenteismului, abandonului şcolar şi cu dificultăţi de comportament cere de la cadrele didactice , dar și de la
noi, tinerii, o atenţie susţinută pentru a descoperi din timp elevii în situaţie de risc, exigenţă în analizarea
fiecărui caz în parte şi mult tact pentru a contribui la orientarea pe calea cea bună pe minorii aflaţi în
derivă.Strategiile prin care se încearcă sau se evită pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimbările prin care
trec copiii de vîrstă şcolară, sunt elemente de care echipa ,,Pro-Succes” prin activitățile preconizate a
influentat la formarea unui comportament civilizat la toţi elevii.
Am reusit sa organizam 2 excursii, moment care a contribuit la largirea orizontului de cunoastere , de formare
a viziunii despre civilizatie. Si sintem siguri ca intr-o oarecare masura am schimbat, imbunatatit si motivatia
scolara a colegilor nostri. Am promovat participarea si implicarea tinerilor in viata comunitatii.
Am determinat prin organizarea Caravanei, Tirgului de Craciun ca tinerii au valori formate, sint receptivi,
toleranti.Important sa se promoveze in societate aceste valori.

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

Chiar de la bunul inceput, cind ni s-a oferit suma de 3000lei eram in dilema. A fost greu sa
determinam cu vor evalua lucrurile. Am avut dificultati la gasirea transportului pentru plecarea la
spectacolul din Chisinau din motiv ca nu stiam ca prin transfer este mai greu de gasit transport.
Problema data a aparut si din lipsa informarii noastre si din motiv ca nu correct am repartizat timpul.
Dar pina la urma am rezolvat problema transportului si totodata ne-a fost o buna lectie: importanta
informarii si a managementului timpului.
Argumentarea importantei excursiei pentru tineri in cabinet la primar a fost un bun examen pentru
noi. Plecarea la Kiev in ziua, cind multi asteptau sfirsitul lumii si fitele ernii ne-au pus in situatii
precare. Eram convinsi de adulti sa nu ne pornim. Gratie increderii in propriile forte, motivarii si
sustinerii de catre mentor ne-a ajutat sa depasim peste toate obstacolele.
O problema a fost reflectarea activitatilor. Pozele uneori au lipsit din motiv ca nu aveam intotdeauna
un aparat foto. Relatarile deseori le asociam cu lauda, moment care ne-a facut sa fim mai rezervati.
Dar pina la urma am inteles ca promovarea lucrurilor frumoase nu este lauda.

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

In continuare vom organiza exursie la galleria de arta,,Alexander”, la manastirea Capriana si
Chitcani. Vom promova creativitatea tinerilor si dezvoltarea abilitatilor practice care vor duce la
autodescoperirea personalitatii. Si evident … vom colabora cu Fondul pentru Tineri Ialoveni in
promovarea si sustinerea tinerilor, a frumosului si a binelui.
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.

Implementind proiectul ,,Pas cu pas spre succes”, runda a V-a am invatat pe propria noastra
piele:
*ca ne punem obiective prea mici si deadlineuri prea "largi" fata de ce putem face
*ca facem pauze prea mari dupa succese si ca un succes marunt daca il folosesti ca si combustibil
penturu un nou proiect, ai de 5-10 ori succesul obisnuit;
*calitatea vine din cantitate, cantitatea din constanță si disciplină, constanța si disciplina vin din
echilibru interior;
*echilibrul interior vine din deschiderea catre:
latura spirituala (ai nevoie de ceva mai mare decat tine ca sa te tina in miscare),
latura fizica (ai nevoie de energie ca sa nu clachezi mental si sa ai putere interioara),
latura emotionala (ai nevoie de iubirea altor oameni pentru a inainta cu adevarat)
latura participativa (ai nevoie de viziune si disciplina, creatie si rutina, visator si organizator in
tine).
Runda cinci s-a anuntat
Echipa PRO-SUCCES am format
Sase tineri am lucrat
Si proiect am aplicat
Sigur ca am cistigat.
Cu avint si increzuti,
Cu idei si mult elan
Am fost si pe la primar
Dupa ore discutate
Am avut si noutate
Primarul s-a oferit mai frate

Sa ne sustina in toate
A ascultat, ne-a intrebat
Bani de excursie ne-a dat.
Kiev-ul l-am vizitat
Multe lucruri am aflat.
Caravana, tirg am organizat
Copiii de Craciun i-am bucurat
Daruri au primit ei in ales
Cu suportul echipei ,,PRO-SUCCES!”
Noi, echipa,,PRO-SUCCES”,
Inainte-avem de mers.
Sa muncim, sa invatam,
Noi proiecte s-aplicam.
Cu Fondul pentru Tineri sa colaboram
Viata tinerilor sa o schimbam!
Fondul pentru Tineri ne-a indemnat
Activitati de-am organizat
Ne-a sustinut in toate,
Ne-a motivate la frumoase fapte.
Azi proiect am finisat,
Multe am realizat!
Lucruri noi am invatat
Tinerii am promovat.
In continuare vom munci
Voluntari noi buni vom fi
Vom contribui la toate
Prin efort si responsabilitate.
Sintem tineri, plin de vis
Ne pregatim in 2013 noi culmi de atins!
In final vorbind despre realizari si succes, am dori sa propunem
Reteta Succesului:
Pentru a avea success ar trebui sa ai:
Energia unui tigru care alearga dupa o gazela…
Claritatea si precizia unui ceasornicar elvetian…
Relaxarea unui dansator de hula din Hawaii…
Echilibrul unui acrobat pe sarma…
Disciplina unui manager german…
Increderea unui dresor de lei…

Rezistenta la stres a unui pilot de avion de vanatoare…
Productivitatea unui inginer japonez…
Zambetul unui copil care vede pentru prima data zapada…
… si mai presus de toate… sa ai…
O stare de recunostinta pentru 2012 si pentru toate lectiile invatate in cadrul unui
proiect implementat si …
O stare de incredere ca 2013 te va ajuta sa devii cea mai buna versiune a ta!
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:

Chihai Marin
Numele, prenumele

Mentor:

Semnătura

Sincovici Angela
Numele, prenumele

Semnătura

