Anexa nr. 4
la Acordul de colaborare
nr. PGM T-IV/12/ 100 din 15 mai 2012
RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

”Ecoatitudine”

Titlul proiectului:

”Un pom, o floare pentru fiecare”

Liderul grupului de iniţiativă:

Galescu Valeria

Mentor:

Galescu Valentina

Localitatea:

or. Ialoveni

Buget aprobat (lei):

8600 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-IV/12/ 100 din 15 mai 2012

Data prezentării raportului:

29.11.2012

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Scopul proiectului a fost de a dezvolta la elevi capacităţii de a lua decizii,de a avea iniţiative ecologice,de a
se implica în acţiuni concrete de înverzire şi amenajare a spaţiilor verzi și credem că scopul proiectului a fost
realizat. Referitor la obiectivele proiectului putem spune că relaționarea la nivel de echipă este una bună cu
toate că în echipă sîntem de diferite vîrste. Din experiența care am obținut-o referitor la : elaborarea,
prezentarea și semnarea acordului de colaborare am împărtășit-o și colegilor din liceu. Am reușit să
mobilizăm beneficiarii, să se încadreze în activități de voluntariat. Considerăm că obiectivele proiectului au
fost realizate : am amenajat o zonă de agrement, care constă în instalarea mobilierului stradal, al panoului
informativ și am sădit foarte mult material săditor.

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. Organizarea companiei de informare şi propagare a modului ecologic de viaţă.
La data de 7 mai am organizat o activitate extracurriculară referitor la informarea și propagarea
modului ecologic de viață cu genericul: ”Chimia – prieten sau dușman”. În această activitate au fost
implicați elevii claselor liceale. La această activitate au fost prezenți și cadrele didactice din liceu.
Activitatea 2. Pregătirea terenului pentru plantarea materialului săditor.
S-au realizat mai multe activități de salubrizare și de pregătire a terenului pentru plantarea materialului
săditor.În aceste activități au fost implicați grupul de inițiativă și voluntari, de fapt ei sunt și beneficiarii
proiectului.
În ziarul liceului ”Autentic” a fost scris un articol referitor la promovarea proiectului și a activităților
preconizate.
Activitatea 3. Instalarea panoului informativ.
Inițial am preconizat să confecționăm panoul, dar am constatat că prețul este cam același și am procurat
panou confecționat gata,noi numai l-am instalat. Instalarea a durat o zi. La această activitate au fost
implicați voluntari, liderul grupului și mentorul.

Activitatea 4. Instalarea mobilierului stradal.
Pe data de 5-6 noiembrie a fost instalat mobilierul stradal cu ajutorul voluntarilor și a grupului de inițiativă.
Toți am lucrat activ și benevol, am instalat băncile și coșurile de gunoi.Am creat o atmosfera prietenoasă și
ne-am încadrat în această activitate.
Activitatea 5. Plantarea materialului săditor.
La această activitate au participat mulți voluntari fiind și beneficiarii proiectului.S-a plantat mult material
săditor cum ar fi: arbori, arbuști, etc.
Activitatea 6. Inaugurarea proiectului.
Pe data de 15 noiembrie a avut loc inaugurarea proiectului la care au fost prezenți beneficiarii,
sponsorii,elevii,partenerii si cadrele didactice:primarul or.Ialoveni- Caracuianu G., consilieri locali,
președintele asociației obștești ,,Eco-Răzeni” și a Fondului pentru Tineri –Gurău S., reprezentant al
Asociației Obștești ,,LUMOS,, Moldova-Rudoi S.

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

Grupul de initiativă și mentorul au fost cei care au inițiat și au organizat toate activitățile în cadrul
proiectului, partenerii au fost sprijinul nostru în realizarea acestui proiect.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiari:
- direcţi: 717 de elevi şi 58 cadre didactice al Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni;
Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă,elevii.
- indirecţi:părinţii elevilor şi comunitatea(elevii şi cadrele didactice din r-nul Ialoveni),locatarii blocurilor de

locuit din preajma liceului.
A fost amenajată o zonă de agrement în curtea liceului care va duce la schimbarea comportamentului
elevilor față de natură și mediul ambiant.
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)

Rezultatele obținute în urma implimentării acestui proiect au fost urmatoarele: a fost amenajat un
spațiu de agrement care include : un panou informativ,5 banci,4 coșuri de gunoi, un coș de gunoi de
o capacitate mai mare și mult material săditor-160 bucați. Am obținut un spațiu bine amenajat care
creează o zonă ecologică și de odihnă pentru beneficiarii direcți si indirecți.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:

Unul din momentele mai dificile a fost timpul nefavorabil pentru desfășurarea activităților ( ne
referim la lunile de vară care au fost foarte calde), dar am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:
Continuitatea proiectului va fi asigurată de grupul de iniţiativă susţinuţi de elevii şi cadrele didactice din
liceu,precum şi de colaboratorii centrului de resurse pentru educaţia incluzivă care vor contribui la păstrarea
şi conservarea biodiversităţii prin realizarea diverselor acţiuni în cadrul activităţilor curriculare şi
extracurriculare la biologie,educaţie tehnologică,chimie,geografie.ş.a.
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.

A fost o dată ca niciodată o idee, un proiect, un plan, o dorinţă de a crea ceva cu adevărat important
şi interesant deopotrivă. Am început timid în 2011 pornind de la cîţiva elevi dornici să se avînte pe
culmile celor mai recente probleme cu care se confruntă mediul înconjurător. Am găsit denumirea
perfectă, unii zic că e chiar ingenioasă, nouă ni se pare doar potrivită unui asemenea eveniment:
EcoAtitudine, două cuvinte alăturate care definesc ceea ce noi ştim deja, în orice trebuie să existe o
atitudine, iar un Eco- trebuie să sune în sufletul fiecăruia dintre noi.Următorul pas a fost şi mai
simplu, am identificat domeniile de interes şi am participat la runda a IV-a a granturilor mici pentru
tineri organizată de Fondul pentru Tineri. Mare ne-a fost bucuria cînd am fost selectați.Aşa s-a
născut proiectul: ”Un pom, o floare pentru fiecare” a grupului de initiativă “Ecoatitudine”.Rînd pe
rînd am acumulat noi cunostinţe despre împarăteasa Natura, despre calea unde este tăinuită
povestea ei.Am pornit pe acest drum cu scopul de a mobiliza elevii din liceu să participe la
salubrizarea şi amenajarea teritoriului din preajma şcolii şi să promoveze un mod de viaţă
ecologic.Valorile care am dorit să le promovăm la elevi sunt ca nişte miresme de flori ce se
imprăştie prin aer : simţul civic, utilizarea raţională a resurselor naturale şi formarea unui
comportament adecvat faţă de mediul înconjurător.Echipa de inițiativă, împreună cu mentorul, sunt

apreciaţi pentru faptul că au încercat şi au reuşit să facă un pas important spre un model ideal care
vizează nişte iniţiative ecologice, implicări în acţiuni concrete de înverzire şi amenajare a spaţiilor
verzi. Pentru decizii clare şi transparente, elevii au fost puşi în situația să devină cetăţeni activi, să se
implice în viaţa comunităţii, a şcolii, în dezbateri vii , făcînd legătura cu ceilalţi, intrînd în echipe şi
ajutînd astfel la dezvoltarea culturii ecologice.
Datorită acestui proiect, ne-am descoperit pe noi înşine în cadrul Naturii, am răspuns cu entuziasm
unor provocări neaşteptate, am desfăşurat lecţii şi activităţi deosebite întegrînd cu succes
experienţele noastre şi fiind astfel de folos colegilor mai mici care urmează să susţină împreună cu
noi acest proiect în continuare.Toate acestea sunt intrebuinţate Împaratesei Naturei, în cartea
căreia am scris şi noi o pagină. Această pagină a fost semnată pe data de 15 noiembrie cînd a avut
loc inaugurarea proiectului.Noi, grupul de iniţiativă, dorim sa mulțumim acelor persoane care au
crezut în puterea elevilor de a fi Eco! De asemenea dorim să mulţumim partenerilor nostri, fără de
care nu ar fi fost posibil succesul evenimentului nostru (Fondul pentru tineri, primăria or. Ialoveni,
Asociația Obștească LUMOS Moldova, Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă”, asociația părinților ) și toți
cei care ne-au promovat într-un fel sau altul.

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:

Galescu Valeria
Numele, prenumele

Mentor:

Semnătura

Galescu Valentina
Numele, prenumele

Semnătura

