
Progresul e în mîinile tinerilor 

În pofida faptului că noi suntem tineri și suntem în ajun de BAC, timpul 

liber este singurul lucru ce ne mai lipsește. Totuși dorinț a de a descoperi noi 

orizonturi a fost cea care ne-a motivat să participăm la activităț ile 

extracurriculare. 

Una din ele fiind participarea la proiectul “Promovarea schimbului de 

experienț ă dintre România și Republica Moldova în domeniul asociativ”, care 

este implementat de către Institutul Tineretului Guvernator din Republica 

Moldova în parteneriat cu Asociaț ia Română pentru Transparenț ă, finanț at 

prin programul de finanț are “Dimitrie Gusti” al Ministerului Afacerilor 

Externe al României, Departamentul Politicii Pentru Relaț ia cu Românii de 

Pretutindeni. 

Prima fază a proiectului, s-a desfășurat în două etape. 

Prima etapă fiind desfășurată în cadrul a 3 licee: L.T “Petru Ștefănucă” 

orașul Ialoveni, L.T “Mihai Eminescu” orașul Hîncești şi L.T.”Mihai 

Eminescu” orașul Sîngerei,  la care au participat un grup de tineri în cadrul 

unui șir de instruiri în identificarea problemelor și conceperea de proiecte. La 

această I etapă la începutul proiectului a asistat şi scriitotul, d-nul Nicolae 

Dabija care ne-a oferit cu grandoarea s-a o  cuvîntare spre un început de cale 

în activitate. Nicolae Dabija ne-a îndemnat spre o muncă de cizelare a 

expresiei pentru începutul şi pînă la sfîrşitul acestei activităţi. Dînsul fiind 

semeţul  poporului nostru  românesc pentru  care a manifestat interes şi ca 

cercetator asiduu, cuprinde rădăcinile vieţii  noastre spirituale lesne, stabile în 

evocarea de către autor a unor figuri luminoase din trecutul şi prezentul 

Patriei. Totodată Nicolae Dabija printre operele sale  ne-a aprofundat şi ne-a 

glorificat valorile noastre perene în profundarea polemică, ce adevereşte 

spiritul pătrunzător pe care scriitorul la manifestat în cercetările sale literare 

şi istorice de pînă acum şi de acu încolo.  



 

  

Proiectul a oferit posibilitatea unei deplasări peste hotarele ţării, unde s-a 

desfășurat a 2-a etapă a acestuia. Etapa data  presupunea instruirea tinerilor la 

un nivel mai avansat. Perioada de iniț iere a durat 4 zile în care tinereii și-au 

manifestat competenț ele, aplicând-le în elaborarea a două proiecte dispuse 

spre finanț are. 

Pentru un produs calitativ, tinerii au avut parte de mai multe tipuri de 

instruiri atît de către experţi din România, din Moldova, reprezentanţi ai 

Institutului Tineretului Guvernator cît Asociaţiei Române pentru 

Transparenţă din România.  

Tinerii au rămas foarte impresionaţi de experienţa vastă şi cunoştinţele 

oferite. 

Nicoleta Roșca: A fost genial, m-a impresionat foarte mult faptul ca 

fiecare din noi trebuia în prima etapă să identificăm o anumită problemă, după 

care să incepem conceperea propriu-zisă a unui proiect. Pentru mine a fost o 

prima experienta în realizarea unui proiect de acest fel. Pentru început am 

întîlnit ceva greutăţi, dar mai apoi spre final cu paşi mici, am inteles cum se 

pune în practică un proiect în întregime pe tot parcursul a 3 zile de munca 

asiduă.. 

Marta Chisaru : Training-ul la  care am participat mi-a adus exact informaț ia 

de care aveam nevoie , căci de mult simț eam această necesitate de a cunoaște 

ceva nou , fapt pentru care sunt recunoscătoare formatorilor Mihai, Claudiu, 



Serghei, Irina şi altora pentru profesionalism, pentru șansa care ne-au oferit-o, 

dar și pentru atenț ia şi răbdarea acordată. 

Maria Herț a:În  perioada lunii octombrie am avut deosebita ocazie de a-mi 

petrece minunat timpul alături de niște persoane speciale. Chiar dacă am avut 

puț in timp , am știut a-l repartiza astfel încît să realizăm  tot ce ne-am pus în 

plan. Aceasta a fost prima mea ocazie de a învăț a etapele spre realizarea unui 

proiect propus pentru finanț are, fiind cei care ne-au mișcat din loc, 

motivîndu-ne să  participăm activ atît în cadrul atelierului de lucru , cît și în 

viaț a socială de mai apoi. De asemenea, Claudiu și Mihai au fost cei de la care 

am învăț at lucruri noi , aceștia la fel îndemnîndu-ne să ne implicăm spre viitor 

în diverse activităț i, căci astfel ne vom dezvolta spiritul de cetăț eni activi.  

 

Tinerii fiind nucleul societăț ii, trebuie mereu să investească în ei , fapt 

demostrat și de activitatea la care am participat ulterior.  

Jan Amos Komensky afirma: ”A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă 

în a le da o mulț ime de cuvinte, fraze, opiniuni a diferitor autori, ci a le 

deschide calea cum să perceapă lucrurile”. 

Consider că aceast proiect ne-a schimbat mult percepţia faţă de rolul 

nostru, a tinerilor pentru comunitatea din care facem parte.  

 

Nicoleta Roşca, elevă, clasa 12-a „A”, L.T.”M.Eminescu”, or.Sîngerei 


