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

INNOVATORII

Titlul proiectului:

INNO – Radio școlar

Liderul grupului de iniţiativă:

Crețu Veaceslav

Mentor:

Paladi Aurelia

Localitatea:

Comuna Zîmbreni

Buget aprobat (lei):

8156,00 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-III/11/65 din 24 octombrie 2011

Data prezentării raportului:

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

Scopul proiectului a fost realizat cu success, însă obiectivele au fost realizate cu întărziere decît au
fost stabilite în planul de acțiuni. Nu am respectat numai perioada de implimentare a proiectului, în
rest toate obiectivele au fost realizate conform planului de activități.

3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:

Grupul de iniţiativă “Inovatorii” a desfăşurat activităţi precum:
-

-

-

ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Implimentarea proiectului de
radioficare a liceului și elaborarea schiței de implimentare”, organizată la data de
01.11.2011, ora 14:00 – 16:00, prezenți 9 participanți, la care am discutat toate aspectele de
implimentare a proiectului. http://zimbreni.md/node/190
ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Familiarizarea beneficiarilor cu
tipul proiectului”, organizată la data de 02.11.2011, ora 10:00 – 13:00, prezenți 20
participanți, unde beneficiarii au fost informați despre importanța acestui proiect și relevanța
lui pentru dezvoltarea lor în domeniile cultural-informaționale. http://zimbreni.md/node/191
ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Revezuirea planului de
implimentare”, organizată la data de 08.12.2011, ora 10:40 – 11:40, prezenți 15 participanți,
la care s-a decis de a crea un logou al radioului și de inclus programe culturale în programul

-

-

-

de activitate a radioului.
implimentarea proiectului în perioada 05 – 12 decembrie, interval în care membrii grupului
de inițiativă și a consiliului liceal au dedicate 4 ore de muncă pe zi de la 16:00 pînă la 20:00,
în urma cărora s-au finisat lucrările de radioficare a liceului și beneficiarii au cunoscut
principiul de funționare a sistemului.
ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Analiza rezultatelor obținute”,
organizată la data de 15.12.2011, ora 14:00 – 17:00, prezenți 7 participanți, unde au fost
totalizate toate acțiunile și discutate în detalii aspectele importante ale proiectului, mai ales,
continuitatea lui și modul de utilizare și de emisie a programelor informative pe parcursul
anului de studio. Membrii au hotărît ca proiectul a fost implimentat cu success și urmează să
fie utilizat după cum este stipulat în proiect.
festivitatea de lansare a proiectului “INNO – Radio școlar”, organizată la data de
21.12.2011, ora 10:40 în incinta liceului teoretic Zîmbreni , la care au fost prezenți
beneficiarii direcți și partenerii principali care au contribuit la realizarea acestui proiect. La
această festivitate a fost testat sistemul de radioficare prin difuzarea a cîtorva emisiuni și
melodii moderne. http://zimbreni.md/node/196

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:

Proiectul a fost realizat de membrii grupului de iniţiativă “Inovatorii ”, cu suportul mentorului, a
partenerilor și beneficiarilor care s-au implicat activ. Membrii grupului de iniţiativă Creţu
Veaceslav, Crețu Doina, Burlacu Stela, Paladi Aurelia, Brăiescu Petru și Brînzan Valeriu au dedicat
fiecărei activităţi desfăşurate minim cîte 2 ore, iar la implimentarea proiectului 7 zile a cîte 4 ore de
lucru. Grupul de iniţiativă “Inovatorii”şi mentorul, Paladi Aurelia, au fost implicaţi în toate
activităţile proiectului indicate în planul de acţiuni. Partenerii: Consiliul Pedagogic şi Direcţia
primăriei au fost prezenţi la implimentarea proiectului. Beneficiarii direcți s-au implicat și ei în
activitățile desfășurate fiind prezenți la ședințe și chiar la lucrările de creare a sistemului de
radioficare.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:

La implimentarea proiectului au fost implicaţi atît beneficiarii direcţi 398 la nr. dintre care 23 s-au
implicat activ în toate activitățile cît și beneficiarii indirecți 7 la nr. care ne-au ajutat cu echipament
pentru montare și suport în etapa de conectare a echipamentului. Totodată, prin implicarea lor am
putut demonstra relevanța proiectului, principiul de funcționare și modul de conexiune a
echipamentelor și utilitatea lui în activitatea unui liceu.
6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute:

Proiectul a fost finalizat cu success la 15 decembrie cu o ședință la tema ”Evaluarea rezultatelor
obținute ” în cadrul căreia s-au dicutat toate nuanțele de proiect. Grupul de inițiativă a reușit să
finiseze lucrările de proiect cu succes prin care au creat unui sistem de radioficare , unde au asigurat
liceul cu 13 boxe conectate în paralel prin 250 m de fir la un amplificator. Totodată, grupul a reușit
să creeze și programul de activitate, grila de emisii și logo-ul radioului școlar. Astfel, datorită acestor
realizări s-a observat o atitudine pozitivă din partea beneficiarilor care au coordonat cu grupul.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:

La implimentarea acestui proiect am întîlnit o serie de dificultăți. Proiectul nu s-a încadrat în
obiectivele stabilite din motiv că relative de o lună de zile grupul a fost în căutare de oferte
convenabile , care se încadrau în suma acordată de fond și satisfăceau cerințele de proiect pentru a
asigura perfect liceul cu un system de radioficare, însă datorită mai multor convorbiri și analizări s-a
ajuns la un compromis și a fost procurat echipamentul necesar. Grupul a mai întîlnit dificultăți în
procesul de instalare a echipamentului care este modern și necesită mai întîi o analiză perfectă și
apoi să fie aplicat în utilizare. Problema a fost soluționată prin consultarea ghidului de utilizare a
echipamentului care a fost tradus din limba engleză. În final toate obstacolele au fost rezolvate.
8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:

Proiectul este asigurat pentru viitor să funcționeze perfect, fiindcă este dirijat de către grupul de
inițiativă și direcția liceului printr-un program de activitate care este elaborat lunar în conformitate
cu decizia ambelor părți. Proiectul constă din echipamente electrotehnice care necesită doar
supraveghere tehnică fără a mai investi alte surse financiare.
Grupul de iniţiativă “Inovatorii” îşi asumă responsabilitatea de a realiza lucrări tehnice asupra
echipamentelor pe perioada de funcţionare în caz de necesitate.
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.

Istoria proiectului a început din necessitate, determinată de lipsa unor condiţii de dezvoltare personală,
lipsa sursei de mediatizare a vieții liceului, lipsa activităților de preocupare a timpului liber a liceenilor și
totodată de la o idee a grupului de inițiativă, cîndva pe timpuri în Liceul Teoretic Zîmbreni a activat
un post de radio cu același sediu ca cel din prezent și grupul a decis să reînvie istoria.
Astfel , grupul a participat la PGM runda a III cu un proiect ”INNO-Radio școlar” care a și fost
susținut financiar cu o sumă de 8000 lei. Datorită a 2 luni de muncă și implicare activă a
beneficiarilor, membrilor și a partenerilor s-a reușit de asigurat liceul cu un system de radioficare
alcătuit din 13 boxe conectate în paralel cu 250 m de fir la un aplificator.
Proiectul are drept scop dezvoltarea domeniului cultural, educațional și informațional în liceu prin
încadrarea directă a beneficiarilor direcți în concursuri și programe informaționale de cultură
generală care vor fi difuzate prin sistemul de radioficare.
Radioul școlar este predestinat să funcționeze numai în timpul liber dintre orele de studiu în baza
unui program de activitate elaborat lunar, fiind coordonat și de direcția liceului, unde sunt incluse
emisiuni pentru tineret, care sunt menționate în grila de emisii, iar în caz de necesitate și urgență
poate fi utilizat fără careva restricții și încălcare de ordine în instituție.
Astfel, grupul a reușit să creeze un system de radioficare în liceu prin intermediul căruia se asigură
deplina dezvoltare personală a beneficiarilor prin participarea lor la concursurile educaționale emise
prin radiou, difuzarea celor mai noi știri locale și internaționale și utilizarea radioului în calitate de
sursă informațională.

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.
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