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Gimnaziul Ciolacu Vechi, Raionul Făleşti, Republica Moldova

Proiectul „Trecutul la prezent”
Echipa de proiect:












Elinciuc Sergiu, Primarul comunei Ciolacu Nou
Codreanu Igor, Parohul Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
Codreanu Margareta, organizator cultural, Gimnaziu
Snegur Iulia, profesoară de istorie
Margină Maria, cetăţeană
Tampei Maria, cetăţeană
Saviuc Cristina, cl. VIII
Radu Doina, cl. VII
Vitiuc Iulia, cl. VII
Voitic Diana, cl. VIII
Codreanu Anastasia, cl.VIII

Motivaţia proiectului:
Migraţia populaţiei peste hotarele Republicii Moldova, în căutarea unei vieţi mai bune, are multiple
consecinţe : copii lăsaţi acasă fără supraveghere părintească, populaţie îmbătrinită a satelor, lipsa forţei de
muncă calificate, gospodării părăsite. De regulă, este plecată populaţia tânără a satelor şi acasă rămân
bătrânii şi copiii care nu dispun de forţa fizică necesară pentru a menţine într-o stare bună gospodăriile şi
starea generală a satului. Practic, în satul Ciolacu Vechi, nu există familie care să nu aibă o persoană sau
mai multe plecate la munci peste hotare.
În satul Ciolacu Vechi sunt mai bine 25 de fântâni şi izvoare. Starea în care se află acestea lasă de dorit.
Am constatat o stare jalnică şi a cimitirului din sat, în special, a mormintelor ostaşilor căzuţi în războaie.
Atât adulţii, cât şi copiii, se fac a nu observa ceea ce se întâmpla.
Prin acest proiect ne propunem să îmbunătăţim relaţiile dintre trecut, prezent şi viitor şi să schimbăm
atitudinea tinerilor şi a localnicilor faţă de locurile sfinte. Fântânile, izvoarele şi cimitirul din sat sînt
locurile care ne reprezintă şi ele trebuie păstrate cu sfinţenie. Cu ajutorul acestui proiect urmărim
includerea elevilor în procesul de îngrijire şi menţinere a celor sfinte într-o stare bună, precum şi atragerea
a cît mai mulţi parteneri din comunitate în acest lucru. Noi credem că spaţiul comunităţii este un spaţiu
care trebuie să asigure o dezvoltare completă tuturor membrilor, iar cetăţenii, la rândul lor, au obligaţia să
contribuie la prosperarea acesteia prin protecţia mediul înconjurător, a locurilor istorice, perpetuarea
tradiţiilor şi datinilor străbune.
Scopul:



Formarea abilităţilor necesare cetăţenilor activi şi responsabili şi implicarea copiilor şi
tinerilor în activităţi comunitare.

Obiective specifice:



Dezvoltarea deprinderilor de se implica în viaţa comunităţii la 45 de copii şi tineri între ani
12-16 ani;
Sensibilizarea populaţiei satului despre starea fântânilor, izvoarelor şi a cimitirului;
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Consolidarea cooperării dintre şcoală, biserică şi comunitate în îngrijirea fântânilor şi
izvoarelor din localitate;

Grup ţintă:
 Direct: 45 de copii şi tineri între 12-16 ani, circa 200 de locuitori ai satului
 Indirect: cadre didactice, părinţi, săteni.
Durata de desfăşurare: 4 luni, martie – iunie 2008
Parteneri:






Primăria satului Ciolacu Vechi
Gimnaziul Ciolacu Vechi
Consiliul Local al Tinerilor
Biserica, Preotul şi enoriaşii din sat
Elevii, părinţii, sătenii

Resurse:
 umane : elevii şi părinţii elevilor , preotul şi enoriaşii bisericii, cadrele didactice.
 materiale : material săditor, instrumente de lucru, materiale pentru renovarea izvoarelor.
 informaţionale: ghidul animatorului, materiale informative cu carater ecologic.
Rezultate aşteptate :
 45 de elevi cu deprinderi de participare la viaţa comunităţii formate;
 75 de cetăţeni şi familiile acestora implicate în activităţi de amenajare a izvoarelor şi
fântânilor;
 cimitir salubrizat şi amenajat;
 12 izvoare şi fântâni curăţate şi amenajate

Planul de activitate:
Nr. Activitate

1.

Constituirea
grupului
şi
aprobarea planului de acţiuni.

2.

Campania de informare a
copiilor şi sătenilor despre starea
cimitirului şi a izvoarelor din sat.

3.

Organizarea şi participarea la
concursul local ”Un izvor curat
de la sat la sat”.

4.

Implicarea în cadrul acţiunilor de
schimbare a gardului de la
cimitirul satului,
curăţirea
arbuştilor, copacilor de pe
teritoriul cimitirului, amenajarea

Tehnici
şi
metode
de
lucru utilizate
Şedinţa
grupului
şi
elaborarea
participativă a
planului.
Prezentări
în
clase
şi la
biserică despre
starea
cimitirului şi a
fântânilor.
Amenajarea
fântânii
de
lîngă biserica
din localitate
Lucrul
în
grupuri mici

Perioada Responsabil

Martie

Codreanu
Margareta

Martie

Margină
Maria
Codreanu
Igor
Saviuc
Cristina
Elinciuc
Sergiu
Snegur Iulia

Apriliemai

Apriliemai

Saviuc
Cristina
Tampei
Maria
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5.

6.

7.

8.

mormintelor părăsite.
Amenajarea
Monumentului Organizarea
sătenilor căzuţi în cel de-al acţiunii după
doilea război mondial.
clase
cu
responsabilităţi
concrete pentru
fiecare
Organizarea
acţiunilor
de Fiecare clasă a
salubrizare a parcului din fost
localitate „Un arboare pentru responsabilă de
dăinuirea noastră”.
salubrizarea
unui sector a
parcului
Un pământ avem de Ziua Concurs
de
Mondială a Pământului
desene pentru
elevii claselor
primare
Şedinţa de evaluare a proiectului Şedinţa
grupului
de
lucru. Analiza
rezultatelor,
obstacolelor şi
oportunităţilor
existente

Mai

Vitiuc Iulia
Radu Doina

Aprilie - Codreanu
mai
Anastasia

22 aprilie

Voitic Diana

iunie

Codreanu
Margareta

3

