
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: “Generația Viitorului” 

Titlul proiectului:  “Foişorul ecologic” 

Liderul grupului de iniţiativă: Cernat Cristian 

Mentor: Caracuianu Ecaterina  

Localitatea: Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 11400lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-IV/12/97 din 15 mai 2012 

Data prezentării raportului: 30 noiembrie 2012 

 

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

 Scopul proiectului a fost realizat cu succes, astfel au fost îndeplinite toate obiectivele propuse de 

grupul nostru de inițiativă “Generația Viitorului”. Cu toții am dorit că acest foișor să fie o bucurie 

pentru cei mici si pentru generațiile viitoare. 

 

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)Acesta activitate s-a realizat fară anumite schimbări față de planificarea inițială. Am reușit să 

păstrăm anume acele obiective propuse de către grupul nostru de inițiativă. Să trezim cunostința 

oricarui elev pentru prosperarea societatii noastre. 

 2)Lucrări asupra acestui proiect s-au : 

    inceput la data de 17 mai 2012 

    finisat la data de 12 noiembrie 2012 

3)În acest proiect au fost implicați toți voluntarii atit liceul noustru cît și din înafara școlii. Acesta 

activitate a fost promovata cu ajutorul tuturor celor care ne-au susținut pentru promovarea si 

prosperarea acestui proiect. 



 

 

 

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:  

 Ca determinare asupra scopului si necesităţii acestui proiect, principalii beneficiari vor fi toate 

grupele şcolare de elevi: primara, gimnaziala si liceala. Scopul de bază ar fi implicarea tuturor în 

activitatea proiectului prin introducerea orei ecologice în studiul şcolar cît şi realizarea in condiţii 

favorabile si recreative a altor ore de studiu. La momentul actual in cadrul orelor de ştiinta(grupul 

primar) si de biologie(grupul gimnazial si liceal) temele ecologice şi ce ţin de mediul natural sunt 

studiate la nivel de teorie, elevii neavind posibilitatea şi condiţiile necesare studierii directe şi 

practice prin plantare, observatiile proprii ale elevului, aducerea unui aport si recreativ care ar avea 

un impact pozitiv în rindul activitaţii elevilor in cadrul orelor. 

 Segmentul de populaţie care va fi implicar in schimbare vor fi atît elevii personal, cît şi direcţia 

şcolii şi societatea care în urma desfăşurării proiectului ar avea posibilitatea de a beneficia direct şi 

indirect de rezultatele asupra elevilor. Datorita faptului ca potenţialii beneficiari sunt viitorul aport al 

ţarii, trebue de investit foarte mult, si din acest motiv au şi fost aleşi ca grup tinta, si plus la toate 

fiind un numar destul de impunator –aproximativ 800 de elevi-beneficiari direcţi. 

 Beneficiari indirecţi: 

-profesori 52; 

-lucratori tehnici 15; 

-oaspeti (in dependenta de acivitatea petrecuta). 

 

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)  

 Proiectul nostru a avut la bază dezvoltarea capacităților oricărui elev din generația noastră. Am avut 

în ajutor mulți voluntari, ce ne-au susținut și ajutat în acest proiect. Aceasta a fost unul din scopurile 

noastre de a participa cu toți de a demostra abilitățile și formările noastre, oricine din noi poate face 

lucrari frumoase, cu ajutorul generatii viitoare vom cunoaște adevărul și numai așa vom reuși, și  

anume cu toții pentru un viitor cit mai favorabil și cît mai prosper. 

 

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

depăşirea acestora: 

 Pe parcursul imprlementării acestui proiect am intîlnit unele dificultăți , însă pe urmă cu colegii 

noștri am reușit s-ă inlăturăm  orice deficultate și anume pentru prosperarea acestui proiect si pentru 

generațiile ce vin după noi . 

 

 Implicarea membrilor grupului de inițiativă a mentorului si a partenerilor in derularea acestei 

activități a fost foarte activ. Am avut sustinere mare din partea mentorului, care mereu ne-a sugerat 

si ne-a indrumat in alegerea corectă a oricărui pas. Numai cu ajutorul partenerilor care ne-au fost 

alături am reușit sa finisăm acest minunat proiect ce a fost propus de grupul nostru de inițiativă. Am 

dorit să mulțumim partenerilor noștri care ne-au susținut si nu au fost indiferenți astfel implicindu-

se in unele lucrări din acest proiect. Am dat dovadă de o dorință de a prospera si a crește o generație 

cit mai bogata. 



 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

 După încetarea finanțarii primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni vom contribui considerabil la 

dezvoltarea și prosperarea în continuare a acestui proiect. Vom urmări zilnic necesitățile ce trebuie 

implemetate și vom informa tinerii și clasele celelante pentru a contribuie la protejarea acestui foișor. 

 

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. 

 În vara anului 2012 s-a pus temelie “Foișorului Ecologic”, acest foișor este situat în spatele școlii, 

prin proporțiile create da impresie spațialitate și armonia. Foișorului a fost conceput ca loc atît de 

studiu cît și de recreere la aer curat. Împreuna cu profesorii vom admira frumusețea din jurul nostru a 

lucrurilor frumoase ce se petrec în viața fiecărui elev vom avea posibilitate să contribuim nu numai la 

folosirea naturii ci si la prosperarea ei . Orele in aer liber are o importanta semnificativa pentru elevi. 

Numeroase studii de specialitate arată că orele în aer liber dacă sunt bine planificate și urmărite prin 

teste sau întrebări în clasă, care ajuta elevii să-și sporească abilitățile și cunostințele dobîndite venind 

în complectarea. Informațiile achizitionate în sala de clasă elevii fiind să utilizeze pentru mulți ani 

orele petrecute orele în aer liber interacționînd direct cu natura, prin observarea și atingerea este mult 

mai benefic, cu toate aceste trebuie subliniate necesitatea de recapitulare odata ajuns în clasă 

stabilirea de legături intre teorie învățată în școala și practica observată în natură favorizînd 

învățarea. 

Iesirea în natură cu intreaga clasă poate să ofere perspectiva cu totul noi pentru fiecare obiect de 

studiu. Avantajele lecțiilor în aer liber: sunt imbogățire, abilitățile fizice și lingvistice, dezvoltă 

increderea în sine și creșterea interesului față de invățare. Încurajarea lecțiilor în aer liber asigură 

sănătatea copiilor cît și a profesorilor. În cazul orelor dedicate știinților abilitate de a observa este o 

parte importantă atît pentru învățarea la vîrste mici, dar și din acivitatea omului de știință. Este un 

prim pas al unei metode științifice de cercetarea  iar micuții învață această metodă fărămare eforturi. 

Toată clasa poate fi pusă să observe mediul înconjurător, aducînd cît mai multe detalii copiii pot fi 

puși să observe lucruri calitative sau lucruri cantitative. Apoi se vor discuta observațiile făcute. 

Observara naturii se poate repeta in același loc în altă perioadă a anului, pentru a observa diferențele 

apărute dobîndirea. Numai așa vom contribui la sporirea și motivarea educației ecologice. Vom face 

mai ușoară nu numai activitatea elevilor, ci și a profesorilor noștri ce învestesc în noi cele mai 

minunate și cele mai bogate cunoștințele ce sunt fără de preț incomensurabile. 

 

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:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


