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

„Forța”

Titlul proiectului:

„Consiliul elevilor – premisă a implicării active a elevilor în
viața școlii”

Liderul grupului de iniţiativă:

Andreicu Tatiana

Mentor:

Pulbere Aliona

Localitatea:

Comuna Mileștii Mici

Buget aprobat (lei):

8000 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-VI/13/142 din 17 aprilie 2013

Data prezentării raportului:

04 iulie 2013

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

Scopul proiectului a fost alegerea, pe cale democratică și participativă, a Consiliului elevilor din LT
„Mihail Bârcă” și amenajarea unei săli pentru organizarea și desfășurarea eficientă a ședințelor
consiliului. Pentru realizarea acestuia am trasat următoarele obiective:
O1. Organizarea alegerilor în Consiliul elevilor a LT „Mihail Bârcă”, prin desfășurarea unei
Campanii de informare și sensibilizare.
O2. Alegerea, prin vot secret și cu participarea tuturor elevilor din clasele V-XII, a 15 membri ai
Consiliului elevilor.
O3. Asigurarea funcționalității Consiliului elevilor, prin amenajarea unei săli de ședințe.
Scopul proiectului a fost realizat, iar obiectivele s-au îndeplinit în totalitate.

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

Etapele de desfășurare ale proiectului:
1. Ședința organizatorică
a) organizarea careului școlar unde s-a anunțat despre condițiile alegerilor în Consiliul
Elevilor din LT „M. Bârcă”;
b) plasarea avizului informativ pe site-ul liceului, cu privire la regulamentul de înscriere în
CE;
2. Seminar instructiv: Ce este agitația electorală și ce prevede aceasta?;
3. Alegerile din 24.05.2013, la care au avut drept de vot elevii claselor a V-XII-ea;
În total, pe lista de vot au fost incluse 22 de persoane, elevi care au depus formularul pentru
alegerea în Consiliul elevilor. Concurenţii au apărut în buletinul de vot în ordinea în care au depus
cererea, iar cei care au depus în aceeaşi zi, au tras la sorţi numărul de ordine. Ziua alegerilor
pentru Consiliul elevilor a fost stabilită la 24 mai.
Vineri, 24 mai, între orele 10.00 – 14.00, elevii din LT „Mihail Bârcă” au putut vota și
alege din cei 22 de candidați pe cei 13 viitori membri în Consiliul Elevilor.
De dimineață, comisia pentru alegerile dinConsiliul Elevilor a pregătit buletinele de vot, pe
verso-ul fiecăruia aplicîndu-se antetul liceului, pentru a evita fraudele. În total, au fost numărate 237
de buletine de vot.
Elevii au amenajat holul liceului, au instalat cabina de vot. Pe panou fiecare candidat a
amplasat informații, iar cei care doreau să se informeze au avut această posibilitate. Alți candidați
au distibuit panglice, flăgulețe, pentru a-i convinge pe colegi să-i voteze.
A urmat procesul votării. Elevii se apropiau de comisia pentru alegeri, care îi găsea în
listele elaborate din timp, iar elevii semnau pentru buletinul de vot primit. Urma votarea secretă în
cabina de vot și depunerea lor într-o cutie specială.
În final, comisia a numărat voturile și a stabilit lista cu cei 13 membri aleși în Consiliul
Elevilor.
La numărarea voturilor s-au constatat următoarele:
o Buletine nefolosite – 43 din 237
o Semnături pe liste – 194
o Buletine extrase din cutia de vot – 190, din ele 4 nevalabile.
Clasa cu cea mai bună prezență la vot – XII real – 100%.
4. Procesul de numărare a voturilor, la care au participat foști elevi-consilieri și monotorizat de
către dna Pulbere Aliona, director adjunct pentru educație. ( întreg procesul de enumerare a fost
filmat).
5. Anunțarea rezultatelor alegerilor – a avut loc la careul din 27 mai 2013, de asemenea au fost
publicate pe site-ul www.ltmbarca.wordpress.com
6. I ședință a Consiliului nou ales – elevii s-au întrunit pentru a face cunoștință cu componența
consiliului și a discuta prioritățile pentru anul viitor de studii.
7. La data de 24.06.2013 a avut loc ședința de totalizare a proiectului împreună cu membrii
Consiliului Elevilor, unde s-au discutat formele de funcționare a Consiliului, obiectivele
viitoarelor proiecte, informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor în cadrul
Consiliului Elevilor. Invitații speciali de la această ședință, Carmanu Lilian, primarul com.

Mileștii Mici, Eșanu Gheroghe, directorul LT ”Mihail Bârcă”, Petrașco Cătălina, reprezentat al
Fondului pentru Tineri Ialoveni și Herța Iulia, ex-președinte al Consiliului Elevilor din liceu au
făcut cunoștință cu proiectul „Consiliul Elevilor – premisă a implicării active a elevilor în viața
școlii” implementat de grupul de inițiativă „Forța”. Prezentarea inițierii de formare a noului
Consiliu a fost elaborată de elevele Andreicu Tatiana, Urmașu Cristina, Gușanu Irina cu
coordonarea mentorului, dna Pulbere Aliona, director adjunct pentru educație, mentor al cercului
extrașcolar „Tînărul Condeier”, profesoară de limbă și literatură română.
În cadrul ședinței au fost discutate următoarele probleme și sugestii:
1. Realizarea programului de activitate pentru anul de studii 2013-2014;
2. Implicarea Consiliului Elevilor și în unele probleme sau încălcări la nivel de comună;
3. Alegerea unui președinte al CE și a unui secretar.
4. Elaborarea unor regulamente de funcționare proprii pentru fiecare elev-consilier.
Membrilor Consiliului li s-au înmînat certificate.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:

Toţi membrii echipei ghidați de mentorul grupului de inițiativă au participat activ la desfăşurarea
proiectului. Fiecare din noi a concluzionat că doar colaborînd se pot obține rezultate frumoase, iar
Consiliul Elevilor poate deveni o formă de organizare asociativă a elevilor şi poate reprezenta un
factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru
de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Pot formula
puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Toate activităţile s-au desfăşurat cu ajutorul şi supravegherea mentorului – Pulbere Aliona şi a
curatorului de proiect – Petrașco Cătălina.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi impactul
activităţilor proiectului asupra acestora:

Beneficiari direcți ai proiectului pot fi considerați elevii din liceu, care datorită activităților
Consiliului Elevilor vor avea posibilitatea de a se manifesta în alte contexte, decît procesul de
instruire. Acest lucru este unul important pentru dezvoltarea armonioasă a fiecăruia dintre noi.
Capacitățile organizatorice și le-au manifestat atît candidații în Consiliul Elevilor, cît și noi, cei din
grupul „Forța” – astfel am beneficiat de o comunicare și un schimb de experiență valoros pentru
toate părțile implicate. În număr cantitativ am putea estima cifra beneficiarilor direcți la circa 450
persoane, elevi și profesaori ai liceului, iar indirect impactul acțiunilor organizate se poate afirma că
s-a răsfrînt asupra celor circa 4 000 locuitori ai comunei.
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)

Prin realizarea acțiunilor planificate în proiect, i-am implicat pe toți elevii din liceu. În urma
desfăşurării acestui proiect , grupul de initiativă şi-a dezvoltat abilităţi de colaborare în grup,

implicare activă în diferite activităţi, comunicare şi voluntariat. Activităţile desfăşurate de membrii
echipei i-au motivat şi pe unii elevi din liceu să contribuie cu ajutorul lor la acticitățile planificate.
Rezultatul final îl constituie Consiliul nou ales care va avea în componența sa 15 persoane și o sală
pentru desfășurarea ședințelor amenajată corespunzător.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:

O dificultate esențială o constituie slaba motivare din partea unor clase pentru participarea la
alegeri. De exemplu, viitoarele clase a XII real și umanist nu vor avea reprezentanți în Consiliul
Elevilor. Dar cu un efort suplimentar am reușit să ne mobilizăm, avînd și ajutorul colegilor, a
mentorului, am depășit aceste dificultăți.
8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:

Orice proiect nu este suficient de eficient, dacă nu are şi continuitate. Consiliul nou ales va funcționa,
de fapt, în anul de studii 2013-2014. Elevii vor reuși să desfășoare activități ce vor duce la
promovarea imaginii liceului nostru. De asemenea sperăm la o colaborare cu APL, administrația
școlii ca să identificăm domeniile unde noi vom putea interveni.
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.

Grupul de initiativa Forta a lansat proiectul „Consiliul elevilor – premisă a implicării active a
elevilor în viaţa şcolii”. Membrii acestui grup sunt: Andreicu Tatiana, Urmașu Cristina, Gușanu
Irina, Herța Iulia,Vicol Elena.
Proiectul nostru a avut ca scop de a alege pe cale democratică și participativă Consiliul elevilor din
LT „Mihail Bârcă” și amenajarea unei săli pentru organizarea și desfășurarea eficientă a ședințelor
consiliului. In cadrul acestui proiect am realizat un șir de activități . Prima activitate a fost ședința
organizatorică în cadrul căreia a fost întocmit un plan de lucru pentru tot parcursul proiectului,
după care a urmat campania de informare și sensibilizare, pe parcursul ei elevii claselor V-XII au
fost informați despre acest proiect. A urmat înregistrarea candidaților, în total s-au înscris 22 de
candidați. Aceștia au participat mai tîrziu la un training unde au aflat cum pot să-și promoveze
imaginea în liceu pentru a fi votați în Consiliul Elevilor, au învățat ce este agitația electorală și
diverse tehnici de promovare a imaginii unei persoane. Pe data de 24 mai au avut loc alegerile în
Consiliul Elevilor. De dimineață au fost pregatite buletinele de vot, a fost amenajat holul liceului, a
fost instalată o cabină de vot, după care au urmat alegerile. In final, au fost aleși cei 15 membri ai
consiliului. Pe data de 28.05.2013 a fost organizata prima ședință a consiliului. La sfîrșitul
proiectului a avut loc o ședință de totalizare, fiecarui membru i-a fost înmînat certificatul de
membru al consiliului. La aceasta ședință am avut ca oaspeți pe primarul comunei și directorul
liceului. Membrii consiliului au discutat despre promovarea noilor idei in anul de studiu 20132014.

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:
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