
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Imago 

Titlul proiectului: Constituirea clubului Imago 

Liderul grupului de iniţiativă: Harabagiu Marin 

Mentor: Nicula Nina  

Localitatea: Com. Răzeni 

Buget aprobat (lei): 4000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Z10-0059 

Data prezentării raportului: 16.12.2010 

 

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

Iniţial a fost redactat ziarul Litera pentru luna Octombrie şi au fost repartizate în şcoală 100 de 

numere, apoi am primit materialele necesare pentru activitatea ziarului: pixuri, foi A4, mape, agende, 

folioplicuri. În luna decembrie a fost redactat al 3-lea număr al ziarului în 100 de numere, a fost 

instalată aparatura pentru radioul şcolii, a fost deschis noul sediu al ziarului şcolar şi, nu în ultimul 

rind, a avut loc un seminar, organizat de către d-na Nicula Nina, în decursul căruia tinerii au beneficiat 

de cîteva lecţii de jurnalistică din partea bine-cunoscutului journalist Vlad Ţurcanu. 

 

 

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 

Proiectul a început cu o şedinţă, la care au participat membrii clubului Imago, directoarea Liceului Teoretic 

Răzeni, d-na Bivol Elena şi directorul educativ, d-na Caraman Ana. S-a decis ca direcţia liceului să susţină tinerii 

în activităţile lor, oferindu-le un cabinet, care actual este sediul clubului şi al ziarului, şi, de asemenea, s-a discutat 

şi despre finanţarea ziarului şcolar în continuare. Tot în luna noiembrie au fost repatizale în şcoală 100 de numere 

a ziarului Litera (num. 2) şi am primit materialele birotice. În decursul desfăşurării proiectului s-au făcut unele 



 

 

 

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:  

Beneficiarii proiectului sunt elevii şi părinţii elevilor, profesorii. Mai receptivi şi mult mai interesaţi de 

activitatea noastră au fost elevii claselor primare, ei fiind şi cei care au participat la concursul de poezie, 

organizat de clubul Imago. Au fost mulţumiţi şi părinţii acestor elevi, citindu-le numele în lista 

premianţilor. De asemenea, profesorii au apreciat bine informaţia prezentată în ziar şi urmăresc 

activitatea clubului în continuare. 

 

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)  

Mai activi au fost elevii claselor primare. Ei constituie cca 80 % din cumpărătorii ziarului, urmînd elevii 

din liceu, cu 17% şi elevii de la gimnaziu, cu 3%.  

 

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

depăşirea acestora: 

Dificultăţile întîlnite pe parcursul desfăşurării proiectului au fost: 

1. Programul şcolar încărcat şi lipsa timpului necesar pentru a îndeplini toate condiţiile 

proiectului. 

2. Probleme tehnice – redactarea ziarului a fost dificilă din lipsa unui computer mai 

performant, fiind realizate anumite elemente la computere diferite, ceea ce necesită mult 

timp.  

 

 

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, ziarul Litera va fi finanţat de 

direcţia şcolii, iar clubul Imago va continua să propună şi să participle la proiecte care vor oferi noi 

oportunităţi pentru activităţile tinerilor din liceu. 

 

schimbări, axîndu-ne mai mult în direcţia perfecţionării ziarului şcolar. În luna decembrie a fost redactat numărul 

al 3-lea al ziarului şi urmează a fi repartizat în liceu. Spre sfîrşitul proiectului, mentorul grupului de iniţiativă a 

discutat cu jurnalistul Vlad Ţurcanu, care a fost de accord să le ofere tinerilor cîteva lectii de jurnalistică. 

Seminarul a avut loc în sala de conferinţe a centrului informaţional “Valul III” a decurs într-o atmosferă plăcută, 

membrii clubului căpătînd mai multe cunoştinţe utile pentru viitoarele lor activităţi. 

Membrii clubului au muncit mult la redactarea ziarului, căutînd informaţie utilă pentru elevi şi profesori şi au 

stimulat elevii din şcoală să se implice în mai multe activităţi benefice pentru comunitatea lor. Mentorul a 

organizat o şedinţă cu jurnalistul Vlad Ţurcanu, oferindu-le tinerilor posibilitatea să cunoască multe lucruri noi şi 

interesante despe jurnalistică, a urmărit desfăţurarea proiectului şi a susţinut tinerii în activităţile lor. 



 

 

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. 

Ideea de a relua activitatea ziarului Litera ne-a pus pe gînduri încă din vacanţa de vară. Doream mult ca 

în liceul nostru să activeze un ziar, care ar monitoriza şi ar prezenta succind activităţile din liceu 

periodic, si la redactarea căruia s-ar putea implica activ elevii din şcoală. Iniţial, au fost cîteva încercări 

de a crea o pagină web a liceului, care părea la început destul de drăguţă şi bine structurată, dar nu toţi 

elevii din liceu au acces la internet şi, plus la asta, nu dispuneam de cunoştinţele necesare pentru a 

perfecţiona acest blog. Astfel, cînd a fost propus concursul de proiecte de către Fondul pentru Tineri, am 

înţeles că avem şansa de a ne împlini visul. Tinerii redactori-şefi ai noului ziar activaseră cu patru ani în 

urmă ca tehnoredactori la acelaşi ziar şi de data aceasta au creat o echipă de tineri activi, urmînd ca 

redactarea ziarului să surprindă aşteptările colegilor. Fiecare membru al clubului Imago ar putea povesti 

multe lucruri deosebit de interesante despre activităţile sale extracurriculare şi succesele obţinute în viaţa 

sa de elev, iar împreună, aceşti adolescenţi au creat o echipă minunată care va continua să scrie despre 

viaţa liceului şi să susţină iniţiativa tinerilor activi. 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect; 

 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:  Harabagiu Marin  Harabagiu 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Nicula Nina  Nicula 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


