RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

MathsGrup

Titlul proiectului:

iMatematică

Liderul grupului de iniţiativă:

Caraman Ion

Mentor:

Bivol Natalia

Localitatea:

Răzeni

Buget aprobat (lei):

6000

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-VI/13/134 din 17 aprilie 2013

Data prezentării raportului:

30 iunie 2013

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

Urmărind scopul și obiectivele proiectului putem susține că scopul a fost atins în proporție de 90%,
iar obiectivele 75%. Scopul proiectului a fost atins parțial pe motiv că perioada în care ne-am propus
realizarea lui, cît și numărul de activități preconizate spre realizare a fost limitat. Necătînd la acest
fapt putem spune că proiectul a reușit să incite beneficiarii, care cer continuarea lui printr- un număr
mai mare de activități de instruire. Inițial ne-am propus a forma la elevi abilități elementare de
administrare a programelor respective, însă realitatea a arătat nevoia unui bloc mai amplu de
activități de formare și a unei perioade mai îndelungate.

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: Masa rotundă, din 22 aprilie, 2013, care s-a defășurat în incinta Liceului Teoretic ”Ion
Pelivan” Răzeni. În cadrul activității s-au prezentat: ideea, scopul și obiectivele proiectului, cît și
impactul lui asupra participanților. Toate acestea s-au prezentat în prezența elevilor claselor a VIII-a

a XII-a, invitaților – Mihail Jalbă, student UTM, anu I, Facultatea Urbanistică și Arhitectură.
Materialele masei rotunde au fost expuse cu suportul prezentării în Power Point și pe baza
filmulețului de promovare, realizat de membrii grupului de inițiativă, la fel și cu suportul rețelei
Net, siteul:
http://www.youtube.com/watch?v=2xCeHfO9DjU. Activitatea în cauză a fost mediatizată pe site – ul:
www.fondultinerilor.md.
Activitatea 2: Excursia la UTM, din 27 aprilie, 2013, în cadrul Zilei Ușilor Deschise. Grupul a
participat la partea festivă a deschiderii Zilei ușilor Deschise, apoi a efectuat excursii prin blocurile
facultăților Calculatoare, Informatică și tehnică de calcul și Tehnologia păstrării și prelucrării
produselor alimentare. Aici elevii au vizitat aule de studii, laboratoare, dotate cu tehnică
performantă de ”Orange” și ”Vitanta”, laboratoarelor de chimie generală, microbiologie. Profesorii
universitari au demonstrat și descris modurile de administrare a programelor de tipul ”Autocad”,
MatLab, Mathematica 5, etc. La fel și utilitatea lor la studierea Matematicii. S-a vizitat parcul de pe
lîngă UTM, blocul Rîșcani, unde sunt expuse realizările studenților acestei instituții.
Activitatea 3: Atelierele practice, din 1 iunie, 2013. Ulterior data desfășurării atelierelor era
preconizată pentru 25 mai, însă din motive obiective și anume-anterior acestui termen elevii au avut
săptămîna tezelor, deaceea s-a hotărît amănarea pe 1 iunei. Către ora 12:00 s-a desfășurat
înregistrarea participanților și debrifarea succintă a esenței acestui gen de activități. Inițial se
planifica-se divizarea participanților în 2 grupe, pentru a putea concomitent desfășura lucrările
ambelor ateliere: Text matematic și Grafic. Pe motiv că am fost un pic limitați în timp și spațiu am
hotărît a petrece atelierele pe rănd cu toți participanții. În sala de calculatoare a LT ”I. Pelivan”
Răzeni și-a desfășurat lucrările atelierul Text matematic, apoi s-a trecut în sala de conferințe a
asociației obștești Eco-Răzeni. Aici beneficiarii au fost inițiați în posibilitățile grafice ale
suporturilor tehnice moderne și anume a programei ”Autocad”. Ulterior s-a evaluat activitatea
atelierelor cu aprecieri și dolianțe pe viitor. Spre final toți au luat a pauză de ceai, primind diploma
de participare la lucrările acestor ateliere.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:

Grupul de inițiativă, începănd de la lansarea ideii și pînă la finalizarea ultimei activități au participat
și au susșinut organizatoric. Toți membrii grupului de inițiativă au participat la scriere proiectului,
la aprobarea și organizarea tuturor activităților propuse. Specificăm unele din momentelecheie:formarea conceptului ideologic și statutal, organizarea sălilor, cercetarea cîmpului
benefeciarilor, pregătirea întregii documentații, prezentate Fondului pentru Tineri, monitorizarea și
implicarea nemijlocită a beneficiarilor la atelierele practice, selectarea materialului expus, pregătirea
tuturor materialelor promoționale, didactice și de lucru. Materialele promoționale, cît și cele de
raportare la fel au fost elaborate și prezentate de ei. Liderul proiectului, Caraman Ion, a reușit să
organizeze elaborarea proiectului, susținerea publică și desfășurarea activităților 1 și 2, prin
pregătire materialelor promoționale: filmuleț, prezentările în Powr Point, a pliantelor. Secretara,
Făureanu Nina a documentat toate momentele organizatorice și constatative, cu retranslarea lor
ulterioară pe site –ul: fondultinerilor.md. Articolele promoționale au fost scrise de Jalbă Elena și
Caraman Ion. Un sprijin în întrega activitate a fost mentorul, Bivol Natalia, care a organizat excursia
la UTM, cît a dirijat cu selectarea materialului propus spre cunoștința beneficiarilor, a participat la
întocmirea bugetului proiectului și selectarea notebookul –ui procurat.
Drept parteneri în desfășurarea activităților i-am avut pe: 1) Fondul pentru Tineri Ialoveni;
2)Liceului Teoretic ”Ion Pelivan” Răzeni; 3) Sergiu Gurău – președintele asociației obștești Eco –
Răzeni; 4) curatorul grupului – Petru Vîrlan ; 5)Jalba Mihail, student UTM, anul I, Urbanistică și

Arhitectură; 6) Bodoga Cristina, student UTM, anul I, Calculatoare, Informatică și Tehnică de
calcul; 7) managementul facultăților Urbanistică și Arhitectură, Calculatoare, Informatică și
Tehnică de calcul , UTM, în persoan domnului Reșetnicov, decan și domnului Boboc, decan.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:

Din start am pus miza pe grupul beneficiar, format de liceenii Liceului Teoretic ”I. Pelivan” Răzeni
din categoria celor, ce nu au acces direct la mijloacele tehnice, contemporane, utilizate la studierea
matematicii în liceu. Am stabilit un grup de 35 – 40 beneficiari direcți. Numărul beneficiarilor a
crescut la 44, printre care sunt elevi din treapta gimnazială (clasa aVIII –a). Majoritatea din
beneficiari au dus mesajul printre colegi, elevii claselor mai mici, profesorilor, din partea cărora au
venit solicitări de participare. Materialele de lucru distribuite beneficiarilor vor crea o bază teoretică
pentru continuarea proiectului și prin intermediul celor, ce au participat, vor fi propagate printer
colegi, rude.
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)

Nu toate așteptările noastre au fost adeverite.Bunăoară grupul - țintă trasat de către noi nu s-a
adeverit întrutotul cointeresat în ideea proiectului, în schimb alt grup de elevi a primit conceptual
proiectul cu entuziasm și interes, și anume grupul elevilor claselor a VIII-a a IX-a. Am mizat pe un
grad sporit de participare, din păcate perioada programată pentru desfășurarea atelierelor nu a fost
aleasă reușit. Analizînd fișele de evaluare a beneficiarilor am constatat că toți doresc o contunuare în
anul , care vine, a lucrărilor atelierelor, unde se vor explica mai detaliat aplicațiile prezentate în
cadrul acestui proiect. Membrii grupului de inițiativă așteaptă anunțarea celeilalte runde de proiecte,
pentru a – l putea continua.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:

Prima și cea mai grea este - căutarea sponsorului, problemă a fost și sponsorizarea incompletă a
proiectului (care nu ne-a descurajat). La stadiu de pregătire a atelierelor de lucru și anume a
materialului didactic s-a constatat că volumul de informație, propus beneficiarilor este exagerat și
noi nu ne vom încadra în 2 ateliere. S-a hotărît ca tot materialul să fie expus la nivel de informare, cu
scop de inițiere, pentru a incita curiozitatea beneficiarilor. La fel am fost abandonați de sponsori pe
motiv, că la moment nu dispun de finanțe, astfel am hotărît să ne limităm cheltuielile la alte
compartimente. Astfel avînd posibilitatea procurării unui notebook, necesar desfășurării ulterioare a
activității grupului de inițiativă în cadrul orelor de matematică.

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

Odată cu începerea noului an școlar, 2013-2014, preconizăm să organizăm systematic (odată la 2
săptămîni) ateliere de implementarea la orele de matematică a programelor sus numite printre
rîndurile elevilor, grupelor pe interese. Atelierele le vor organiza și monitoriza membrii grupului de
inițiativă, care au primit în procesul desfășurării proiectului o pregătire suficientă. Menţionăm că

cunoştinţele accumulate în cadrul atelierelor vor fi aplicate în cadrul conferinţei ştiinţifico-practice
care se preconizează a fi organizată pe parcursul anului şcolar 2013-1014. Am reuşit să
‘sensibilizăm’ direcţia Liceulul Teoretic ‘Ion Pelivan’,aceştia manifestînduşi interesul în echiparea
unui cabinet cu tehnică necesară pentru petrecerea unor lecţii deschise cu asistarea de către calculator
(proiector,calculator şi nu se exclude variant unei table interactivă).
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.

Venind în clasa a X-a profil real la Liceul Teoretic ”Ion Pelivan” Răzeni, am avut-o ca profesoară de
matematică pe doamna Bivol Natalia. Ea, fiind interesată de pregătirea noastră bună către examenul
de BAC, deseori ne întreba: ”Sub ce formă vă va fi mai captivant și folositor vouă, să învățați
matematica?” La care noi, meditănd ceva timp i-am dat ideea aplicării TIC la orele de matematică.
Nu multă zăbavă, iată că într- o bună zi profesoara a venit cu ideea de a aplica la orele de matematică
a diverselor programe, utilizate în instituțiile superioare. Sincer spus, noi nu prea am înțeles mesajul
profesoarei și am rămas pasivi la o astfel de idée.
Deacum studiind în clasa a XI-a geometria spațială și observănd, că nu întotdeauna reușim să
realizăm desene corecte și clare (meţionăm secţiunea figurii dar şi alte teme care pot fi uşor
demonstrate,uşor ţnţelese şi chiar cu economie de timp cu ajutorul AutoCAD), doamna profesoară
iarăș a luat vorbă de oportunitatea aplicării unor astfel de programe, care ar diminua din efort și timp
cheltuit la realizarea unui desen. Am începun încetul cu încetul să medităm mai des asupra acelui
mesaj. Una din ore doamna Bivol a dedicato explicării aplicării unor astfel de programe, incitîndu-ne
intersul. Cînd am auzit de lansarea a următoarei runde de granturi mici la Fondul pentru Tineri
Ialoveni, noi am dorit să încercăm a realiza ideea respectivă, la un moment ne părea că nu ne vom
încadraîn termini, deoarece noi știam ce dorim, dar nu știam cum să explicăm lumii ce vrem. Ne-a
venit în ajutor doamna Natalia, explicîndu-ne de ce este nevoie, cum vedea ea realizarea proiectului,
ajustîndu-l la dolianțele noastre și cerințele ei, în calitate de profesor de matematică. Pregătirile către
susținerea publică au fost cele mai enervante, întrebănd-o des pe profă: ”Dar dacă nu trecem, ce vom
face?” la care auzeam ” Oricum vom realiza cele planificate, doar că cu resurse minime”. Cred că
acest moment ne-a făcut să credem în succesul nostru și nu am greșit. Odată cu lansarea acestui
proiect mulți dintre noi au început serios să chibzuiască la profesie, la importanța creșterii noastre ca
cetățeni responsabili, purtînd responsabilitate pentru fiecare etapă a proiectului. Dorim să continuăm
și să vedem roadele muncii noastre.
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
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Mentor:

