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Fundația  Internațională a Cluburilor Lions                                                  LIONS QUEST 

Districtul 124  ROMÂNIA 

 

RAPORT 

privind activitatea comisiei Lions Quest – District 124 România 

 

                                                                       Data raportului:    30 iunie  2018 

Persoana care completează raportul:    

prof.dr. Marin Florin ILIEŞ   

Director Lions Quest - District 124 România 

 

Perioada acoperită ȋn raport:  1 iunie 2017  până la   30 iunie  2018.   

1. Sumarul activităților ȋncheiate până la aceastӑ dată. Acest  sumar include: 

a. Data şi locația atelierelor realizate, numărul de participanți care au fost instruiți.  

Seminarul nr. 1   

21-23.08.2017 – Colegiul Național Decebal, localitatea Deva, județul Hunedoara, 30 de profesori 

participanți, din care 4 membri Lions; formator Alina IOSEP. Seminarul a fost organizat de către 

Clubul Lions Deva Sarmizegetusa. Au fost distribuite 30 de seturi de manuale Lions Quest – 

Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul universal al 

programului.  
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 Seminarul nr. 2  

23.08.2017-25.08.2017 – Colegiul Național  Aurel Vlaicu, localitatea Orăştie, județul Hunedoara, 

22 de profesori participanți, din care 2 membri Lions; formator Alina  IOSEP. Seminarul a fost 

organizat de către Clubul Lions Deva Sarmizegetusa. Au fost distribuite 22 de seturi de manuale 

Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul 

universal al programului. 

 

 Seminarul nr. 3 

27.10.2017-29.10.2017 – Colegiul Naṭional   C.D.Loga,  localitatea Timişoara, județul Timiş,  29 

de profesori participanți din care 3 membri Lions; formator Alina IOSEP. Seminarul a fost 

organizat  de către Clubul Lions Timiṣoara Diadmond.  Au fost distribuite 29 de seturi de 

manuale  Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență  conținând Ghidul profesorului 6,7,8 şi 

Ghidul universal al programului.  

 

 Seminarul nr. 4 

22.11.2017-24.11.2017 – Casa Corpului Didactic, localitatea Bucureşti, 22 de profesori participanți 

din care 1 membru Lions; formator Alina IOSEP. Seminarul a fost organizat de către Clubul 

Lions Bucureşti Decan. Au fost distribuite 22 de seturi de manuale Lions Quest – Aptitudini pentru 

Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul universal al programului.  

 

 Seminarul nr. 5 

11.11.2017-12.11.2017 – Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 25 de profesori 

participanți; formator Alina IOSEP. Seminarul a fost organizat  de către Clubul Lions Craiova. 

Au fost distribuite 25 de seturi de manuale Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând 

Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul universal al programului.  

 

 Seminarul nr. 6 

8.12.2017-10.12.2017 – Colegiul Național  Andrei Mureşanu  Bistrița, județul Bistrița Năsăud, 22 

de profesori participanți din care 2 membri Lions; formator Gabriella Claudia ROSIN. Seminarul 

a fost organizat de către Clubul Lions Bistrița. Au fost distribuite 22 de seturi de manuale Lions 

Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul universal al 

programului.  
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             Seminarul nr. 7 

15.12.2017 – 17.12.2017 – Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău, județul Bacău, 22 de profesori 

participanți din care 1 membru Lions; formator Gabriella Claudia ROSIN. Seminarul a fost 

organizat de către Clubul Lions Bacău Moldova. Au fost distribuite 22 de seturi de manuale Lions 

Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul universal al 

programului, 22 bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.  

 

             Seminarul nr. 8 

26.01.2018 -28.01.2018 – Liceul cu Program Sportiv Suceava, 28 de profesori participanți din care 

3 membri Lions; formator Alina IOSEP. Seminarul a fost organizat de către Clubul Lions 

Suceava. Au fost distribuite 28 de seturi de manuale Lions Quest  – Aptitudini pentru Adolescență 

conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul universal al programului şi 28 bucăți USB conținânt 

resursele digitale ale programului LQ.  

 

      Seminarul nr. 9  

9.02.2018-10.02.2018 – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, localitatea Constanța, județul 

Constanța, 20 de profesori participanți; formator Gabriella Claudia ROSIN. Seminarul a fost 

organizat de către Clubul Lions Constanța Balkanica. Au fost distribuite 20 de seturi de manuale 

Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând  Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul 

universal al programului şi 20 bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.  

  

 Seminarul nr. 10 

24.02.2018-25.02.2018 – Liceul Teoretic O.C. Tăslăuanu localitatea Toplița județul Harghita, 25 

de  profesori participanți; formator Gabriella Claudia ROSIN. Seminarul a fost organizat de către 

Clubul Lions Miercurea Ciuc. Au fost distribuite 25 de seturi de manuale  Lions Quest – Aptitudini 

pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul universal al programului şi 25 

bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.  
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                   Seminarul nr. 11 

 

16.03.2018 -18.03.2018 – Liceul cu Program Sportiv, localitatea  Roman, județul Neamț, 20 de  

profesori participanți; formator Gabriella Claudia ROSIN. Seminarul a fost organizat de către 

Clubul Lions Roman. Au fost distribuite 20 de seturi de manuale Lions Quest – Aptitudini pentru 

Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul universal al programului şi 20 bucăți 

USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.  

 

 Seminarul nr. 12 

23.03.2018 -25.03.2018 - Şcoala Gimnazială Helicon Călăraşi,  formator Alina IOSEP. Seminarul 

a fost organizat de către Clubul Lions Călăraşi. Au fost distribuite  22 de seturi de manuale Lions 

Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul universal al 

programului şi 22 de  bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.  

 

                     Seminarul nr.13 

 

20.04.2018 -22.04.2018 – Colegiul Tehnic din Câmpulung, formator Gabriella Claudia ROSIN. 

Seminarul a fost organizat de către LC Câmpulung. Au fost distribuite 23 de seturi de manuale 

Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul universal 

al programului şi 23 de  bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.   

 

                      Seminarul nr.14 

 

12.05.2018-13.05.2018 – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, formator Gabriella Claudia 

ROSIN. Seminarul a fost organizat de către LC Arad 2007. Au fost distribuite 25 de seturi de 

manuale Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul 

universal al programului şi 25 de  bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.   

 

                       Seminarul nr.15 

 

22.06.2018-24.06.2018 – Colegiul Național Andrei Mureşanu  Bistrița, formator Gabriella Claudia 

ROSIN. Seminarul a fost organizat de către LC Bistrița. Au fost distribuite 29 de seturi de 

manuale Lions Quest – Aptitudini pentru Adolescență conținând Ghidul profesorului 6,7,8, Ghidul 

universal al programului şi 29 de  bucăți USB conținânt resursele digitale ale programului LQ.   
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b. Detalii legate de alte organizații sau parteneri:  

Seminariile au fost organizate ȋn parteneriat cu instituții care au atribuții privind formarea 

profesorilor. În acest sens, au fost ȋncheiate acorduri de parteneriat/colaborare cu Casa Corpului 

Didactic din Bucureşti, Casa Corpului Didactc Deva-județul Hunedoara, Casa Corpului Didactic 

Suceava, Inspectoratul Şcolar Județean Bistrița, Inspectoratul Şcolar Județean Neamț, 

Inspectoratul Şcolar Județean Constanța, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea 

Politehnica din Timişoara, Universitatea „Vasile Goldişˮ din Arad precum şi cu conducerile 

şcolilor ȋn care s-au organizat seminariile LQ. Pentru fiecare seminar, instituțiile partenere au 

asigurat spațiul pentru buna desfăşurare a seminarului,  o parte din logistica necesară sau au 

asigurat sprijinul ştiințific pentru elaborarea programei şcolare Aptitudini pentru Adolescență.  

Parteneriatul cu universitățile mai sus menționate au făcut posibilă elaborarea programei şcolare  

Aptitudini pentru Adolescențӑ - un succes pentru programul LQ din România. Programa şcolară 

a fost avizată de către Ministerul Educației Naționale şi se află pentru expertiza pedagogică la 

Institutul de Ştiințe ale Educației din Bucureşti.  

Publicarea acestei programe şcolare va reprezenta o recunoaştere a programului LQ ȋn România 

de către Ministerul Educației Naționale.  

c. Modul ȋn care au fost implicați membrii Lions ȋn aceste ateliere sau activități. 

Membrii cluburilor Lions au asigurat pregӑtirea seminariilor pe plan local. Înainte de seminarii, 

preşedinții şi membrii cluburilor Lions au organizat sesiuni de informare pentru profesori, 

directori de școli și administrația școlilor. Au fost recrutați voluntarii Lions care au fost  prezenți 

ȋn timpul seminariilor, ajutând la pregătire, pregătind pauza de cafea și prânz, întâmpinarea 

participanților şi înregistrarea lor. Aceştia le-au vorbit participanților la seminarii despre Lions 

Clubs Internațional, în timpul atelierului. Clubul Lions organizator al seminarului a asigurat: 

post-it-uri, flipchart, markere, laptop, proiector, farfurii, șervețele, tacâmuri, pahare de plastic 

pentru cafea, fișe de prezență, diplome/adeverințe de participare pentru profesori, 

broșuri/materiale informative despre Lions Club, badge-uri, broşuri/material informative despre 

programul Lions Quest. Preşedintele clubului Lions a trimis directorului programului Lions 

Quest-România, fotografiile, foile de prezență, articolele de ziar referitoare la seminar. După 

desfăşurarea seminariilor, preşedintele şi membrii clubului Lions au asigurat legătura cu școala 

pentru evaluarea programului și pentru lămurirea oricăror întrebări sau situații neclare.  

Cluburile Lions au obținut resurse financiare de la alte organizații ȋn valoare de 3549.03 USD 

pentru realizarea paginii web a Lions Quest România, www.lionsquest.ro, pentru achiziționarea 

a 100 bucăți USB necesare resurselor digitale ale programului LQ, pentru pliante, flayere, rollup, 

Ghidul seminariilor Lions Quest, pentru cheltuieli administrative necesare bunei desfăşurări a 

seminariilor.  

 

 

 

 

 

http://www.lionsquest.ro/
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d. Povești cu impact (testimoniale/mărturii) de la profesori, elevi, părinți sau alții care au participat 

sau au beneficiat de program. 

Fotografiile de la ateliere sunt prezentate pe pagina web a programului,  www.lionquest.ro 

Dacă ar fi să caracterizez  Programul Lions Quest aș numi termenii  Viziune, Expertiză și Eficiență. 

Pentru mine, acest program este acea componentă care lipsea dintr-un puzzle la care mă gândesc 

de multă vreme. Am conceput şi realizat, de-a lungul carierei mele, tot felul de programe de 

educație: pentru carieră, pentru prevenirea abandonului şcolar, pentru prevenirea violenței, a 

hărțuirii, a delincvenței. Am realizat programe de educație pentru viața de familie, educație civică, 

morală, educație sexuală. Dacă-ți pui mintea cu toate, îți faci capul calendar! Programul Lions 

Quest ne-a familiarizat cu un model în care toate acestea se armonizează de la sine, precum 

cărămizile într-o construcție, pentru că educația socio-emoțională este baza. Nu cred că există 

cadru didactic care să nu recunoască faptul că școala ar trebui să-l ajute pe copil să dobândească 

cunoștințe și abilități de a deveni responsabili, grijulii, dar niciun program de până acum n-a mers 

dincolo de informare. Fără dovezi științifice susținute de cercetare, fără exerciții practice, fără să 

depășească pragul școlii. Lions Quest te ia de mână, te învață să proiectezi, să desfășori și să 

evaluezi ce ai făcut. Este un program extrem de coerent, cu o logică internă șlefuită de cercetare 

și de practică, cu un parcurs progresiv , de la grădiniță la liceu. Aptitudini pentru Dezvoltare și 

Aptitudini pentru Adolescență sunt programe complete de dezvoltare și prevenție pozitivă pentru 

tineri,  care aduc împreună familiile, educatorii și comunitățile pentru a-i ajuta pe elevi să-și 

dezvolte aptitudinile necesare pentru viața în comunitate, într-un mediu sigur, consistent și 

empatic. Ceea ce m-a fascinat la acest program este rigoarea și coerența proiectării, diversitatea 

metodelor folosite, materiale de bună caliatate, prietenoase și accesibile, exerciții care-i pun pe 

elevi în diverse contexte de învățare în mediul real. Concluzia la care am ajuns însă, în urma 

parcurgerii programului de formare, a fost că avem nevoie de o pregătire specială pentru a 

implementa un astfel de program, că este necesară o alfabetizare socio-emoțională a educatorilor 

pentru ca ei, la rândul lor, să însoțească elevul pe lungul drum al învățării, creșterii și dezvoltării. 

Dezvoltarea socială și emoțională și recunoașterea naturii relaționale a învățării și schimbării 

constituie, cred, piesa lipsă din sistemul nostru educațional.  

                                                                               Viziune, Expertiză și Eficiență - prof. Lucia Oană 

                                                                                             Colegiul Național  Aurel Vlaicu Orăștie                    
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Programele Lions Quest  sunt integratoare și aduc împreună părinți, educatori și lideri ai 

comunității pentru a transmite copiilor abilități esențiale de viață, într-un cadru educativ modern 

și consistent. Acum avem la dispoziție resursele pedagogice necesare pentru dezvoltarea 

abilităților elevilor noştri, necesare auto-disciplinării, responsabilizării, dezvoltării unei bune 

judecăți, rezolvării conflictelor și unei bune integrări în grup.  Programul Lions Quest - Aptitudini 

pentru Adolescență  creează o comunitate şcolară centrată pe relaționare, dezvoltând aptitudinile 

elevilor referitoare la conştiința de sine şi autocontrol, luarea deciziilor responsabile, completând 

astfel curriculumul  național.  

    prof. Giurgiu Margareta 

Colegiul Național  Aurel Vlaicu  Orăştie 

 

Seminarul Lions Quest mi-a oferit ocazia să ȋntâlnesc oameni minunați şi un formator de excepṭie. 

A fost pe departe cel mai interesant, interactiv şi motivant seminar la care am participat. Ceea ce 

m- a impresionat foarte mult a fost claritatea modului de abordare a temelor, pe înțelesul tuturor 

şi cu multă implicare din partea participanților. Temele abordate au fost de mare impact şi interes 

pentru profesori. Recomand cu mare drag seminarile LQ şi eu, personal, abia ȋl aştept pe 

următorul. 

prof. Cristina Corbu 

 Colegiul  Național  Andrei Mureşanu  Bistrița 

 

Seminarul la care am participat a fost extrem de interesant, interactiv și s-a desfășurat într-un 

ritm susținut. Am învăţat lucruri noi, exercițiile propuse mi s-au părut captivante, utile și ușor de 

aplicat la clasă. Consider că a fost o experiență pozitivă de învățare și mă bucur pentru această 

oportunitate. 

prof. Mirela Petruț-director 

Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Toplița 

 

Am participat la seminarul Lions Quest ṣi îl recomand oricui doreşte să înveţe sau să aprofundeze 

metode active de dezvoltare și prevenție pozitivă, destinate elevilor din ciclul primar și gimnazial. 

Am descoperit o paletă largă de oportunități pentru elevi de a învăța aptitudinile emoționale și 

sociale esențiale necesare pentru a duce o viață sănătoasă. Lions Quest-Aptitudini pentru 

Adolescenṭӑ  este un seminar valoros ca formă şi conţinut. Am obţinut informaţia pe care o 

aşteptam şi mă bucur de decizia de a alege acest seminar. A fost o experienţă de învăţare, 

descoperire, perfecţionare, punere în practică şi multă implicare atât din partea formatorilor cât 

şi a cursanţilor. Era ceea ce-mi doream. Felicitări formatorilor, pentru susținerea și implicarea în 

organizarea, desfășurarea și coordonarea activităților programului Lions Quest! 

         prof. Braic Carmen - Elena 

Liceul Teoretic O. C. Tăslăuanu Topliţa 
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Am parcurs cu mare curiozitate seminarul Lions Quest  care a fost conceput ca o activitate 

atractivă şi relaxantă pentru participanți. Conținutul a fost difersificat şi adaptat nevoilor şcolare 

actuale. Formatorul s-a pliat pe caracteristicile grupului şi a adus informații şi metode noi de 

lucru. Programul Lions Quest asigură un mediu didactic mai sigur, pentru o ȋnvățare mai 

profundă.   

                                                         prof. Ana Iliuța 

Şcoala Gimnazială Vermeş - jud. Bistrița-Năsăud 

 

2. Activități de comunicare şi/sau de relații publice.  

 

Postul de Televiziune Unu TV a prezentat ȋn data de 30 august 2017 o ştire despre seminariile lions 

Quest desfăşurate la Deva şi Orăştie. (http://lionsquest.ro/seminarii/stire-lions-quest-unu-tv-deva-

30-08-2017/); 

Cotidianul Palia Expres din 31 august - 4 septembrie a prezentat pe larg seminarul Lions Quest 

desfăşurat la Orăstie, https://www.facebook.com/paliaexpres/ ; 

Cotidianul Deşteptarea din 28 decembrie 2017 a prezentat pe larg seminarul Lions Quest 

desfăşurat la Bacău, https://www.desteptarea.ro/treia-promotie-de-absolventi-ai-programului-

lions-quest-bacau/; 

Postul de Televiziune Unu Tv a prezentat ȋn data de 30 august 2017 o emisiune despre programul 

Lions Quest la care au participat: Alina IOSEP – formator acreditat Lions Quest, PDG Daniela 

Holzheimer şi  Marin Florin ILIEŞ – preşedintele Clubului Lions Deva Sarmizegetusa. 

http://lionsquest.ro/seminarii/emisiune-lions-quest-unu-tv-deva-30-08-2017/ ; 
În data de 3 noiembrie 2018 s-a desfăşurat la Alba Iulia seminarul de informare Lions Quest, 

organizat de cӑtre directorul LQ România, Marin Florin ILIEŞ şi formatorii acreditați LQ, 

Gabriella Claudia ROSIN şi Alina IOSEP. La seminar au participat membrii cabinetului 

Districtului 124 România ṣi membrii Lions;    

A fost publicat articolul Lions Quest-program de ȋnvățare socio-emoțională, autor Marin Florin 

ILIEŞ  ȋn revista Lions a Districtului 124 România Nr. 125 / 2017;   

Au fost elaborate materiale promoționale: flayer LQ, pliante de prezentare LQ, Ghidul pentru 

organizarea seminariilor Lions Quest, rollu-up LQ. Aceste materiale au fost distribuite cluburilor 

Lions, şcolilor, persoanelor interesate de această activitate; 

A fost construită pagina web  a programului Lions Quest ȋn România, www.lionsquest.ro. Pagina 

web conține informații despre derularea programului LQ ȋn România: prezentarea programului, 

resurse educaționale, informații utile, imaginea Lions Quest România ȋn mass-media, informații 

despre seminariile care au avut loc şi despre seminariile planificate.     

 

 

 

 

 

 

 

http://lionsquest.ro/seminarii/stire-lions-quest-unu-tv-deva-30-08-2017/
http://lionsquest.ro/seminarii/stire-lions-quest-unu-tv-deva-30-08-2017/
https://www.facebook.com/paliaexpres/
https://www.desteptarea.ro/treia-promotie-de-absolventi-ai-programului-lions-quest-bacau/
https://www.desteptarea.ro/treia-promotie-de-absolventi-ai-programului-lions-quest-bacau/
http://lionsquest.ro/seminarii/emisiune-lions-quest-unu-tv-deva-30-08-2017/
http://www.lionsquest.ro/
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3. Beneficii şi/sau avantaje obținute ca rezultat al activităților desfăşurate:  

În perioada  1 iunie 2017 - 30 aprilie 2018 au fost organizate 15 seminarii LQ la care au participat  

364 de profesori. Apreciem că peste 8500 de elevi sunt beneficiari ai programului LQ desfăşurat 

ȋn această perioadă. Multe şcoli din ȋnvățământul preuniversitar solicită seminarii LQ pentru 

profesori.  

 

Informația potrivit căreia ȋn România se derulează programul Lions Quest a stârnit mult interes 

din partea conducerii şcolilor, manifestând disponibilitate pentru organizarea seminariilor LQ – 

Aptitudini pentru Adolescență. Cluburile Lions şi Districtul Lions 124 România au ȋncheiat 

acorduri de colaborare cu instituții responsabile de educația tinerilor. Acordurile de colaborare 

prevăd organizarea şi derularea seminariilor pentru profesori, implementarea programului LQ 

la nivelul şcolii, asistență de specialitate ȋn relațiile cu familia. 

 

Acordul de parteneriat ȋncheiat cu Universitatea de Vest din Timişoara deschide calea spre 

recunoaşterea oficială a programului LQ ȋn România. Prin parteneriatul ȋncheiat, universitatea 

recunoaşte programul Lions Quest şi modelul teoretic care stă la baza Programului de învățare 

socială și emoțională (SEL) Lions Quest, elaborat de Fundația Internațională a Cluburilor Lions 

(Lions Clubs International). De asemenenea, universitatea va acorda consultanță ştiințifică pentru 

elaborarea programelor şcolare Aptitudini pentru adolescență, Aptitudini pentru dezvoltare, pentru 

alte  materiale didactice curriculare necesare adaptării curiculumului Lions Quest la curriculum 

național, va oferi studenților, ȋn cadrul programelor de formare psihopedagogică ȋn vederea 

certificării pentru profesia didactică, ateliere/seminarii de formare Lions Quest - Aptitudini pentru 

Dezvoltare şi Aptitudini pentru adolescență. În cadrul practicii pedagogice cu elevii, studenții vor 

aplica cunoştințele ȋnsuşite ȋn cadrul atelierelor/seminariilor Lions Quest. În cadrul programelor 

de formare continuă pentru profesori, certificate prin credite transferabile, universitatea va 

promova obiectivele, conținutul şi modalitățile de implementare, strategiile instrucționale ale 

programului Lions Quest, introducând ȋn planul de ȋnvățământ al acestora, modulele Aptitudini 

pentru dezvoltare respectiv Aptitudini pentru Adolescență. Aceste module vor respecta conținutul 

şi metodele didactice specifice seminariilor Lions Quest şi vor fi predate de către formatorii Lions 

Quest acreditați, cu respectarea legislației ȋn vigoare. Universitatea va acorda consultanță 

ştiințifică pentru evaluarea programului Lions Quest ȋn România şi va participa la proiecte de 

cercetare Lions Quest, inițiate de Fundația Internațională a Cluburilor Lions  sau de către 

Districtul 124 România.  

 

Promovarea programul Lions Quest ȋn cadrul evenimentelor organizate de către universitate, ȋn 

cadrul parteneriatelor educaționale cu alte universități sau instituții de ȋnvățământ preuniversitar 

sau ȋn mass-media locală, națională sau internațională, dacă este cazul.  Parteneriatele 

educaționale cu alte universități se vor extinde. Şi-au manifestat intenția de colaborare 

Universitatea  1 Decembrie 1918  din localitatea Alba Iulia, județul Alba şi Universitatea  Dunărea 

de Jos  din localitatea Galați, județul Galați.  
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Parteneriatul cu Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea  Vasile Goldiş  din Arad a 

făcut posibilă elaborarea programei şcolare Aptitudini pentru Adolescența - un succes  pentru 

programul LQ din România, pentru a aduce programul Lions Quest cât mai aproape de tineri. 

Programa școlară Aptitudini pentru Adolescență este un instrument de lucru care se adresează 

profesorilor care predau această disciplină opțională, fiind concepută astfel încât să le permită 

acestora să-și orienteze propria activitate în vederea formării la elevi a competențelor specifice, 

dar și să-și manifeste creativitatea și să-și adapteze demersurile didactice la particularitățile psiho-

intelectuale ale elevilor cu care lucrează. Modelul teoretic care stă la baza acestei programe este 

Programul de învățare socială și emoțională (SEL) Lions Quest, elaborat de Fundația Internațională 

a Cluburilor Lions (Lions Clubs International).  

 

Programul Lions Quest are o susținere științifică validată de cercetări pedagogice de peste 

douăzeci de ani, existând studii care demonstrează că, dacă este implementat cu fidelitate, se 

dovedește a fi eficient și ghidat de factualitate. 

Evidențiem interesul față de programul LQ al şcolilor din localitatea Arad, județul Arad: Colegiul 

Tehnic  Aurel Vlaicu, Colegiul de Arte  Sabin Drăgoi Arad, Colegiul Național Moise Nicoară. Din 

localitatea Bistrița, județul Bistrița Năsăud şi-a manifestat dorința de a organiza un seminar LQ: 

Colegiul Național  Andrei Mureşanu  şi Colegiul Național Liviu Rebreanu. Conducerea Liceului 

Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări din municipiul Iaşi, județul Iaşi doreşte organizarea 

unui seminar LQ pentru profesori.  Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere şi 

Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj Napoca, la inițiativa LC Cluj 

Napoca Transilvania solicită organizarea a două seminarii LQ-Aptitudini pentru 

Adolescență.   

 

Resursele financiare ale Grantului LQ, contribuția cluburilor Lions şi a Districtului 124 ṣi  

sprijinul financiar al sponsorilor au susținut desfăşurarea şi extinderea programului LQ ȋn 

România. Trebuie să menționăm faptul că seminarul Lions Quest-Aptitudini pentru Adolescență 

organizat la Bistrita ȋn luna iunie a.c. a fost susținut financiar integral de către LC Bistrița. Pentru 

viitor, conducerea districtului şi comisia LQ România au identificat câteva surse de finanțare 

viitoare. Organizațiile neguvernamentale care se ocupă de formarea profesorilor, prevenția 

consumului de droguri şi alcool, prevenția agresiunii verbale şi fizice, voluntariatul, vor susține 

logistic ṣi financiar programul Lions Quest ȋn Romȃnia. Districtul 124 România se va asocia cu 

instituții publice şi ONG –uri şi va scrie proiecte ṣi va atrage finanțare de la Comisia Europeană.  
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4. Provocări ȋntâmpinate de  membrii Lions ȋn implementarea activităților ȋn această etapă: 

Seminariile LQ s-au desfăşurat ȋn condiții bune. Au existat câteva situații ȋn care nu toți profesorii 

care şi-au manifestat dorința, au participat la seminarii. De asemenea, au fost şi  cazuri izolate ȋn 

care profesorii au renunțat la seminar ȋn timpul desfăşurării acestuia. Pentru a preveni asemenea 

situații, cluburile Lions au făcut informări complete şi corecte, prezentând profesorilor regulile 

de desfăşurare a seminariilor. Un rol important pentru a diminua abandonul profesorilor ȋnainte 

sau ȋn timpul seminariilor l-au avut seminariile de informare. Este de apreciat şi faptul că 

formatorii LQ au adaptat programul seminariilor şi la nevoile şi solicitările grupului de profesori. 

Toate măsurile ȋntreprinse cu acest scop au avut ca rezultat organizarea tuturor seminariilor cu 

un număr suficient de mare de profesori, respectând regulile impuse de LCIF.  
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5.                                                   RAPORT FINANCIAR 

 

Lions Quest, la data de 30.06.2018  
  

Data Localitatea Formator LQ 
Clubul Lions 

organizator 

Cheltuieli 

lei 

. 21-23.08.2017 Deva Alina IOSEP LC Deva 

Sarmizegetusa 

 

1.  23-25.08.2017 Orăştie Alina IOSEP LC Deva 

Sarmizegetusa 

4778.50 

(Factura emisă 

pentru seminariile 

Deva și Orastie) 

2 

. 

27-29.10.2017 Timișoara Alina IOSEP LC Timișoara 

Diamond 

2457.63 

3. 22-24.11.2017 București Alina IOSEP LC București  

Decan  

1489.12 

4. 11-12.11.2017 Craiova Alina IOSEP LC Craiova 2365.34 

5. 26-28.01.2018 Suceava Alina IOSEP LC Suceava 3180.46 

6. 24-25.03.2018 Călăraşi Alina IOSEP LC Călăraşi 2434.59 

7.   8-10.12.2017 Bistrița Claudia ROSIN LC Bistrița 2525.75 

8. 15-17.12.2017 Bacău Claudia ROSIN LC Bacău 2354.60 

9.   9-10.02.2018 Constanța Claudia ROSIN LC Constanța 

Balkanica 

2704.82 

10. 24-25.02.2018 Toplița Claudia ROSIN LC Miercurea Ciuc 2262.1 

11. 16-18.03.2018 Roman  Claudia ROSIN LC Roman 2237.2 

12. 20-22.04.2018 Campulung Claudia ROSIN LC Câmpulung 2077.2 

13.  12-13.05.2018 Arad Claudia ROSIN LC Arad 2007 2483.29 

14. 22-24.06.2018 Bistrita Claudia ROSIN LC Bistrita   ---------- 

   Seminarii TOTAL 33350.60 

15. 19.02.2018  Retipărirea  manualelor 6,7,8, 

Ghidul universal de program 

TOTAL 26231.01 

16.  7.03.2018  Stick USB Credit card-Lions 

Quest 

 6214,78 

17.  

 

RO- D-124 

Contract de 

donație nr. 

44/20.12.2017  

Contribuția 

Cluburilor/ 

sponsorilor 

SC Floring Solution SRL  2000.00 

18. 

 

RO- D-124 

Contract de 

donație nr. 

2/10.01.2018  

Contribuția 

Cluburilor/ 

sponsorilor 

SC Miltermic SRL   2782.22 

19. 

 

RO- D-124 

Contract de 

sponsorizare 

nr. 

55/8.12.2017 

Contribuția 

Cluburilor/ 

sponsorilor 

SC Oblio Astrans SRL   722.00 

20. Contract de 

donație nr. 

33/8.11.2017 

Contribuția 

Cluburilor/ 

sponsorilor 

SC Grafica Plus SRL  8500 

    TOTAL-Contribuṭia 

cluburilor/sponsorilor 

14004.22 
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6. Concluzii şi/sau recomandări legate de program:  

 

Având ȋn vedere numărul relativ mare al seminariilor Lions Quest desfăşurate ȋn România (ȋn 

perioada  1 iunie 2017 - 30 martie 2018 au fost organizate 15 seminarii LQ,  364  de profesori 

participanți, peste 8500  de elevi beneficiari ai programului LQ din această perioadă),  pe lângă 

asigurarea calității acestora,  am fost preocupați de extinderea programului şi implementarea 

eficientă la nivelul şcolii. Dovada acestui demers al nostru este numărul relativ mare al 

parteneriatelor ȋncheiate cu instituții de ȋnvățământ preuniversitar, cu universitățile dar şi 

elaborarea programei şcolare pentru disciplina de ȋnvățământ Aptitudini pentru Adolescență ȋn 

cadrul curriculumului la decizia şcolii. Am constatat din partea directorilor care au participat la 

seminariile LQ, dorința de a implementa ȋn şcoli, programul LQ. Avem certitudinea că directorii  

vor susține programul, deoarece  aceştia  sunt preocupați să creeze ȋn şcoala lor un mediu şcolar 

pozitiv pentru ȋnvățare şi să stabilească parteneriate eficiente familie-şcoală-comunitate. De 

asemenea am constatat că directorii ȋncurajează profesorii să participe la programele de ȋnvățare 

LQ.  Un pas important s-a făcut pentru colectarea rezultatelor şi evaluarea programului. Pentru 

această etapă, am implicat şi cluburile Lions. Utilizând chestionarele de evaluare, membrii Lions 

au ȋnceput colectarea informațiilor. Sunt foarte utile informațiile obținute din partea profesorilor, 

părinților şi a elevilor sau succesele ȋnregistrate ȋn cadrul proiectelor de voluntariat. Cluburile 

Lions au selectat cu mare responsabilitate şcolile cuprinse ȋn program şi țin o strânsă legătură cu 

acestea, obținând ȋn permanență feedback privind numărul de abateri disciplinare, ȋntârzieri, 

absențe, acte de violență, consum de droguri şi tutun. Demonstrarea unor rezultate pozitive va 

spori  sprijinul  pe care şcoala ȋl acordă programului.  

Elaborarea unei programe şcolare Aptitudini pentru Adolescență de către profesorii care 

implementează programul LQ cu elevii, a deschis drumul spre o disciplină de ȋnvățământ nouă 

care are la bază filosofia Lions Quest şi care lipseşte din curriculumul şcolar din România dar ṣi 

recunoaṣterea oficialӑ a programului Lions Quest ȋn Romȃnia de cӑtre Ministerul Educaṭiei 

Naṭionale.  În perspectivă, trebuie să existe o colaborare mai consistentă cu Centrele Județene de 

Resurse şi Asistență Educațională, deoarece specialiştii acestor centre, psihologi şcolari care au 

participat la seminariile LQ, pot acorda consiliere profesorilor, elevilor şi părinților privind 

procesul de ȋnvățare socio-emoțională, de educație a caracterului, de prevenție privind consumul 

de droguri şi alcool, dar şi de ȋnvățare a voluntariatului.  

Colaborările cu universitățile din România trebuie extinse, deoarece acestea, pot oferi expertiza 

metodologică, participarea la cercetarea ştiințifică şi pot organiza seminarii  Lions Quest pentru 

viitorii profesori (actualii studenṭi din anii terminali ai universitӑṭilor) ȋn parteneriat cu cluburile 

Lions şi formatorii acreditați Lions Quest.  
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7. Alte activitӑṭi:  

Au fost tipărite 1000 de seturi de manuale (Ghidul profesorului 6,7,8 şi Ghidul Universal de 

Program) şi au fost achiziționate 250 bucăți USB personalizate conținând resursele digitale ale 

programului. Din contribuția financiară a sponsorilor au fost achiziționate ȋncă 100 de bucăți USB 

personalizate conținând resursele digitale ale programului. 

Profesorii beneficiază de resursele complete ale programului Lions Quest – Aptitudini pentru 

Adolescență. 

Apreciem activitatea eficientă, de bună calitate şi foarte bine apreciată de către profesori, a 

formatorilor LQ, Gabriella Claudia ROSIN şi Alina IOSEP. Aceştia au respectat toate 

procedurile privind desfăşurarea seminariile LQ şi contractul ȋncheiat cu Districtul 124 România.   

S-a finalizat acreditarea ca formator LQ - TOT a Gabriellei Claudia ROSIN; 

S-a finalizat acreditatea ca formator LQ a Doinei Petri; 

Este ȋn derulare selecția formatorilor LQ din Districtul 124 România. S-a finalizat ȋn acest an 

lionistic acreditarea ca formator LQ pentru Doina PETRI – LC Bistrița. La Bistrița,  ȋn data de 

22 iunie 2018 a avut loc interviul pentru selecția şi pregătirea altor doi formatori LQ ȋntrucât au 

fost depuse 5 scrisori de intenție ȋn acest sens.  În urma interviului, Ilieş  Gabriel Nelu-psiholog, a 

fost selectat  candidat – formator LQ.  Un alt interviu pentru selecția unui formator LQ va avea 

loc pâna la sfârşitul anului calendaristic 2018.    

La sfȃrṣitul lunii martie s-a depus raportul final al Grantului LQ  - CFP  15013/124  care a fost 

aprobat de cӑtre LCIF.  

Ȋn data de 7 mai a.c. s-a depus la LCIF  cererea de finanṭare Expansion of Lions Quest pentru un 

nou grant.        

S-a ȋncheiat un Acord de Parteneriat ȋntre Fundația Special Olimpycs România  şi Districtul Lions 

124 România care are prevederi privind extinderea programului Lions Quest.  

 

prof.dr. Marin Florin ILIEŞ  

Directorul Programului Lions Quest - District 124 România 
 

            7 iulie 2018 

 


