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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Prin noi înşine 

Titlul proiectului: Informarea elevilor liceului şi persoanelor interesate de 

activitatea Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă" 

Liderul grupului de iniţiativă: Munteanu Constanţa 

Mentor: Mîrzenco Ana 

Localitatea: Or. laloveni 

Buget aprobat (lei): 2500 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Nr. PGM T-I/10/14 

01 noiemrie 2010 

Data prezentării raportului: 15.12.2010 

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

Scopul proiecului a fost atins cu succes, elevii liceului au aflat lucruri noi şi utile, au fost informaţi în 

conformitate cu evenimentele ce s-au desfăşurat şi care urmează să se desfăşoare în cadrul liceului şi nu 

numai. Am adus la cunoştinţă atit rezultatele meciurilor şi succesul echipei de fotbal, rezultatele TVC-

urilor, cît şi rezultatul unui program-experiment care a avut loc în liceu.Am anunţat despre modul în 

care s-a Scut posibilă editarea ziarului nostru şcolar şi am îndrumat tinerii să participle la tot ce se 

organizează în liceu şi comunitate. 

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 

25 octombrie-10 noiembrie A avut loc colectarea informaţiei necasare pentru primul număr. Participare integră 

10 noiembrie-11 noiembrie A avut loc selectarea informţiei potrivite. Participanţi: Munteanu Constanţa, Bobrov 

Mihaela. 
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11 noiembrie-17 decembrie Scrierea ziarului în formă electronică. Participanţi: Şişianu Dumitru, Calancea 

Eugenia. 

20 decembrie Transmiterea informaţiei pentru a fi scoasă la tipar. Participanţi: Munteanu Constanţa 

23 decembrie Prezentarea ziarului în liceu şi repartizarea ziarelor în liceu. 

Din cauza problemelor ce s-au înregistrat în cadrul transferurilor băneşti, dar şi adaptarea mai dificilă la noul 

program de prelucrare a ziarului în formă electronică au avut loc abateri de la datele preconizate. 

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

activităţilor: 

Mîrzenco Ana, mentor - ne-a mobilizat şi ne-a oferit loc pentru întrevederi 

Munteanu Constanţa - a selectat informaţii, a realizat selecţia finală, a organizat întruniri, a împărţit 

activităţile între membri. 

Şişianu Dumitru, Calancea Eugenia - a scris ziarul în formă electronică 

Bobrov Mihaela, Vulpe Virginia, Istratuc Irina - au colectat informaţii 

Fiecare membru dedica aproximativ 5 ore pe saptamînă pentru lucrul la ziar. 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 

impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 

Au avut de beneficiat elevii, cadrele didactice, părinţii şi persoanele interesate de activitatea Liceului 

Teoretic "Petre Ştefănucă'MOO de persoane au beneficiat direct, şi mai mulţi-indirect, prin preluarea 

ziarului de la alţi posesori ai acestuia. 

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) 

Gradul de participare şi implicare a fost unul efficient. 

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

depăşirea acestora: 

Dificultăţi în organizare, au fost depăşite prin consolidarea echipei în scurt timp. 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

După încetarea finanţarii primite de la Fondul pentru Tineri, continuitatea proiectului va fi asigurată de 

banii acumulaţi din vinderea primului număr, apoximativ 280 lei, cît şi celorlalte numere finanţate. 
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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. 

La început eram doar un grup de elevi interesaţi de perfecţionarea gîndirii tinerilor şi îmbunătăţirea 
situaţiei din cadrul liceului şi comunităţii. Apoi am aflat de la colegii noştri (membri ai Fondului pentru 
Tineri Ialoveni) de o posibilă finanţare a proiectelor din care vor avea de beneficiat direct tinerii. Ne-am 
gîndit că nu trebuie de ratat această şansă. Am hotărît să realizăm un ziar şcolar, pentru că analizînd mai 
multe variante am ajuns la concluzia că mass-media este cea mai bună metodă de a informa, motiva 
tineretul şi de a asigura bunele relaţii între cadrele didactice, tineri şi părinţi. în următoarea zi, pe 
30.09.10, ne-am întîlnit şi am aranjat ideile şi scopurile noastre în formularul de aplicare. Am scris 
scopurile noastre, schimbările pe care ne-am dori să le facem şi anume în ce direcţie.Am determinat 
publicul nostru ţintă. Avînd interese şi gînduri comune eram nerăbdători de a începe activitatea noastră 
ca echipă. Sîntem o echipă formată din persoane puternice, ambiţioase, perseverente şi apte de a lucra 
atît în echipă cît şi independent. Mentorul nostru, care este şi diriginta noastră ne-a oferit susţinere şi ne-
a insuflat încredere în ceea ce facem. Am dus formularul de aplicare direct la Consiliul Raional în 
cabinetul 304. Din fericire proiectul nostru a fost aprobat.Cu o deosebită plăcere şi cu spirit optimist am 
semnat pe data de 01.11.10 Acordul de Colaborare.în scurt timp am început activitatea noastră. Prin 
sondaje am stabilit interesele tinerilor din liceul nostru şi am căutat o modalitate prin care să intercalăm 
interesele tinerilor cu ceea ce vor profesorii şi ce le-ar plăcea părinţilor ca copiii lor să cunoască. Am 
introdus articole despre sănătate, diverse articole de cunoaştere a propriei personalităţi, noutăţi ridicole 
din cadrul liceului, sfaturi de la cinefil,felicitări, informaţii despre evenimentele din liceul nostru cît şi din 
întregul raion. Prin intermediul ziarului a devenit posibilă organizarea concursurilor. Astfel se desfăşoară 
în prezent primul concurs şcolar care reflectă interesele tineretului din ziua de azi. Concursul se numeşte 
: "Cea mai interesantă clasă" şi constă în prezentarea unei poze interesante care va fi afişată în holul 
şcolii şi fiecare va pune bănuţi sub poza preferată. Clasa care va acumula cel mai mult, va lua toţi banii. 
Ne-am străduit ca ziarul nostru şcolar să fie foarte divers şi să conţină lucruri utile care vor contribui la 
dezvoltarea culturală, spirituală şi educaţională a tinerilor. 

I-am dat ziarului numele "Banal", căci în măsura în care totul e banal, nimic nu e banal. Sperăm că 
"banalul" nostru va contribui la determinarea adolscenţilor şi informarea cadrelor didactice despre 
punctele cardinale ale adolescenţei şi cum să înţeleagă mai uşor elevii în această perioadă. 

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: 

Mentor: 
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