RAPORT DE PROGRES
pentru grantul Lions Quest – Core 4
Rapoartele de progres ajută Fundația Internațională a Cluburilor Lions (LCIF) să fie la
curent cu desfășurarea granturilor Core 4 pentru programele Lions Quest. Raportările detaliate
trimise la timp fac ca fundația să poată să măsoare eficiența programului și să asigure
responsabilitatea și transparența financiară a fondurilor grantului acordat. Rapoartele de progres
trebuie să fie trimise la fiecare 3-6 luni, în funcție de nivelul activității de proiect. Un raport final
ar trebui, de asemenea, trimis la finalul proiectului. Informațiile și indicațiile acordate în acest
formular vă vor ajuta pe măsură ce veți pregăti raportul intermediar și cel final asupra activității
de grant Core 4. Formularele de raport completate și atașamentele trebuie trimise la adresa:
Lions Clubs International Foundation
Attention: Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
Phone: 1 (630) 203-3819
Fax: 1(630) 571-5735
Când formulați acest raport, vă rugăm să urmați modelul de mai jos. Membrii Lions ar trebui să
păstreze o copie a rapoartelor finale pentru dosarele lor.
Numărul grantului LCIF - LQ G16266 / 124
Data raportului:
31 decembrie 2018
Persoana care completează raportul (nume/titlu): Marin Florin ILIEŞ – Project Chairperson
Date acoperite de acest raport: 1.09.2018 până la 31.12.2018
1. Sumarul activităților terminate până la această dată (sau de la data ultimului raport de
progres). Acest sumar ar trebui să includă:
a. Data și locația desfășurării workshop-urilor, numărul de participanți instruiți,
specificați câți sunt profesori, membri Lions sau alții.
Analizând rapoartele formatorilor LQ – Claudia Gabriella ROSIN, Alina IOSEP, Doina PETRI,
observând modul de desfăşurare a seminariilor, studiind feedback - ul participanților la seminarii,
se conturează concluzia potrivit căreia programul Lions Quest oferă o şansă cadrelor didactice
care predau ȋn ȋnvățământul preuniversitar să ȋşi ȋmbunătățească cunoştințele pedagogice ȋntr-un
domeniu ce se înscrie în tendinţele noilor politici educaţionale. Autoritățile publice - Casa
Corpului Didactic, Inspectoratul Şcolar Județean, Centrul Județean de Resurse şi Asistență
Educațională din zonele ȋn care au avut loc seminariile, au constatat că formarea în domeniul
educaţiei socio-emoţionale prin programul Lions Quest, propune profesorilor un demers
inovator, care asigură dezvoltarea de competenţe specifice în domeniul educaţiei şi asistenţei
psihopedagogice, pregătindu-i să facă faţă noilor generaţii de elevi şi să le ofere şansa dezvoltării
integrale, răspunzând nevoilor cognitive, sociale şi emoționale.
De ce Lions Quest ? Care sunt argumentele care susțin performanța programului LQ ȋn raport cu
alte programe de formare bazate pe ȋnvățarea socio-emoțională? – a fost o altă ȋntrebare adresată
participanților la seminarii. Opiniile pot fi sintetizate astfel: Lions Quest este un program
performant în domeniul educaţiei socio-emoţionale. Iată argumentele: predarea – învăţarea
este o practică socio-emoţională, deci trebuie făcută cu emoţie pozitivă; rolul profesorului este
acela de a sprijini dezvoltarea integrală a copilului; profesorii sunt modele de rol pentru
inteligența emoţională a elevilor lor; un astfel de program propune o abordare inovativă la
nivelul activităților curriculare şi extracurriculare. Profesorii au un rol important în creşterea

stimei de sine, a stabilităţii emoţionale şi motivaţiei, prin asumarea rolului de mentori eficienţi şi
facilitatori ai învăţării. Rezultatele cercetărilor arată că ȋnvăţarea socio – emoţională are efecte
pozitive asupra abilităţilor precum : stabilirea de scopuri, rezolvarea conflictelor, luarea
deciziilor.
La ȋntrebarea Ce ne ȋnvață Lions Quest ?, majoritatea profesorilor au formulat răspunsuri ample,
sintetizând că programul Lions Quest ne ȋnvață metode şi strategii de ȋnvățare socio-emoțională:
să creăm un mediu sigur, participativ, care răspunde nevoilor reale ale copiilor; să planificăm şi
să creăm o viziune asupra şcolii ca un mediu securizant şi plăcut; să adoptăm practici pedagogice
care promovează formarea competenţelor sociale, emoţionale, etice şi cognitive; să modelăm
inteligența socio-emoţională şi să formăm elevilor comportamente pozitive.
Seminarul nr. 47 – Cluj Napoca, județul Cluj
În perioada 3-5 septembrie 2018, s-a desfăşurat la Cluj Napoca, seminarul Lions Quest- Abilități
pentru adolescență. Seminarul a fost organizat de către Districtul Lions 124 România cu
sprijinul Clubului Lions Cluj-Napoca Transilvania şi al Liceului Special pentru Deficienți de
Vedere Cluj - Napoca – formator Alina IOSEP.
La seminar au participat 35 de profesori care lucrează cu elevi având cerințe educaționale
speciale- deficiențe de vedere, ȋntrucât aceştia au nevoie de o abordare personalizată în ceea ce
priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor, oferită de programul Lions Quest.
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi.
În cadrul seminarului, profesorii care lucrează cu copii cu dizabilități, au ȋnvățat cum pot sprijini
tinerii, inclusiv pe cei cu deficiențe de vedere să-şi dezvolte întregul potenţial, să aducă folos
societăţii şi, mai presus de toate, să se îmbogăţească interior prin caracterul lor diferit şi să fie
apreciați. Guvernatorul Districtului Lions 124 Romania, Radu Cristea a participat la festivitatea
de deschidere a seminarului.
Cu mult entuziasm şi profesionalism, prof. Gina MORAR – LC Cluj Napoca Transilvania a
sprijinit organizarea seminarului.
Seminarul nr.48 – Cluj Napoca, județul Cluj
În perioada 3-5 septembrie 2018, s-a desfăşurat seminarul Lions Quest- Abilități pentru
adolescență. Seminarul la care au participat 29 de profesori, a fost organizat de către Districtul
Lions 124 România cu sprijinul Clubului Lions Cluj - Napoca Transilvania şi al Liceului
Special pentru Deficienți de Auz din localitatea Cluj- Napoca – formator TOT-LQ Claudia
Gabriella ROSIN.
La seminar, au participat profesorii care lucrează cu elevi având cerințe educaționale specialedeficiențe de auz. Principala concluzie, desprinsă de către profesorii participanți la seminar se
referă la abilitățile socio-emoţionale care oferă soluţii pentru gestionarea frustrării, prevenirea
comportamentului negativ, dezvoltarea comportamentului pozitiv, contribuind în mod favorabil
la atingerea performanţei școlare a copiilor cu dizabilități. Guvernatorul Districtului Lions 124
România, Radu Cristea a participat la festivitatea de deschidere a seminarului.
Prof. Gina MORAR – LC Cluj-Napoca Transilvania a avut inițiativa organizării seminarului şi
s-a implicat semnificativ ȋn organizarea acestuia.

Seminarul nr. 49 - Vicovu de Sus, județul Suceava
În perioada 28-29 septembrie 2018, s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Special Bivolărie din
localitatea Vicovu de Sus - județul Suceava, seminarul Lions Quest – Abilități pentru
Adolescență, formator TOT – LQ Claudia Gabriella ROSIN, la care au participat 30 de
profesori.
Fără sprijinul Clubului Lions Rădăuți- președinte Gabriel FLUTUR, a conducerii unității de
învățământ- director prof. Viorica GEORGESCU şi a directorului adj. prof. Mihai STAN membru al Clubului Lions Rădăuți, prof. Maria PAVELESCU - directorul CJRAE Suceava,
prof. Elena Manuela David- directorul Casei Corpului Didactic Suceava, seminarul nu ar fi avut
loc. Seminarul Lions Quest - Abilități pentru adolescență este ȋnscris ȋn oferta de formare
pentru profesori a Casei Corpului Didactic Suceava, participanții la seminar beneficiind de
recunoașterea competențelor dobândite. Guvernatorul Districtului Lions 124 Romania, Radu
Cristea a participat la festivitatea de încheiere a seminarului.
Seminarul nr. 50 - Câmpia Turzii, județul Cluj
14 octombrie 2018. Al 50-lea seminar Lions Quest-Abilitati pentru Adolescență din Districtul
Lions 124 Romȃnia a avut loc la Turda, ȋn anul ȋn care Fundaṭia Internaṭionalӑ a Cluburilor
Lions sӑrbӑtoreṣte 50 de ani de la ȋnfiinṭarea sa.
Cei 22 de profesori ai Ṣcolii Gimnaziale Avram Iancu din Turda, ȋn cadrul seminarului, au
concluzionat cӑ, pentru a face față provocărilor secolului XXI, tinerii nu au nevoie doar de ceea
ce le oferă educația tradițională. Mediul de muncă va presupune, ȋn viitor, profesii pentru care
abilitățile sociale şi emoționale vor fi indispensabile. Ȋn secolul XXI, ȋnvӑṭarea socio-emoționalӑ
este parte esenṭialӑ ȋn educaṭie.
Cele douӑ evenimente, al 50-lea seminar Lions Quest din Districtul Lions 124 Romȃnia ṣi cei 50
de ani de la ȋnfiinṭarea Fundaṭiei Internaṭionale a Cluburilor Lions au fost sӑrbӑtorite de membrii
Clubului Lions Turda – Cȃmpia Turzii ṣi participanṭii la seminarul Lions Quest. Seminarul s-a
organizat cu sprijinul prof. Monica BIA –director ṣi Olga RIṢCĂU- director adjunct al Ṣcolii
Gimnaziale Avram Iancu din Turda, al colegei noastre Alina IOSEP – formator Lions Quest,
precum și al colegelor din Clubul Lions Turda - Cȃmpia Turzii: Doina POPOVICI-preṣedinte,
Georgeta FELEZEU-trezorier, Monica MOLDOVAN - director de programe ṣi, nu ȋn ultimul
rȃnd, cu sprijinul Cristinei CIURTIN – responsabila programului Lions Quest ȋn cadrul clubului.
Seminarul nr. 51 - Suceava, județul Suceava
Ȋn perioada 19-20 octombrie 2018 s-a desfăşurat la Suceava seminarul Lions Quest-Abilitӑṭi
pentru Adolescenṭӑ, formator Lions Quest- Alina IOSEP.
La seminarul organizat de Clubul Lions Suceava cu sprijinul Centrului Judeṭean de Resurse ṣi
Asistenṭӑ Educaṭionalӑ Suceava, au participat 34 de profesori - consilieri ṣcolari.
Seminarul s-a bucurat de mare succes. Cei 34 de profesori-consilieri şcolari s-au familiarizat cu
beneficiile, metodele de lucru ṣi obiectivele programelor Lions Quest, dintre care putem aminti:
recunoașterea, acceptarea și autoreglarea emoțională a tinerilor, ca fundament al formării unei
abilități sociale, creșterea capacității de adaptare la cerințele școlii și ale societății, dezvoltarea
unor abilități intra- și interpersonale care să faciliteze reușita în viață, dobândirea capacității de
aplicare a unor strategii adecvate în situații critice şi/sau stresante, creșterea sănătății mentale și
reducerea riscului apariției devierilor comportamentale.
Maria PAVELESCU – directorul Centrului Judeṭean de Resurse ṣi Asistenṭӑ Educaṭionalӑ
Suceava, Angela ANDRIEŞ – preşedintele Clubului Lions Suceava, Elena Manuela DAVID –
directorul Casei Corpului Didactic Suceava ṣi membră a Clubului Lions Suceava, Cristina
DAVID – membră a Clubului Lions Suceava, precum și membrii Clubului Lions Suceava au
făcut posibilă desfăşurarea acestui seminar.

Seminarul nr. 52 - Leșu, județul Bistrița Năsăud
Al 52-lea Seminar Lions Quest - Abilități pentru Adolescență s-a desfăşurat ȋn perioada 8-10
noiembrie 2018 la Şcoala Gimnazială LEŞU din județul Bistrița Năsăud, formator Lions Quest –
Doina PETRI. La seminar au participat 26 de profesori de la şcolile gimnaziale din localitățile
rurale Leşu, Ilva Mică, Măgura Ilvei.
În județul Bistrița Năsăud există peste 2500 de copii care au părinții plecați la muncă ȋn
străinătate . Rămaşi ȋn grija rudelor, aceşti copii au probleme emoționale şi comportamentale.
Cei mai mulți copii, cu astfel de probleme sunt ȋn zona Leşu - Ilva Mică - Măgura Ilvei. În
cadrul seminarului Lions Quest - Abilități pentru Adolescență, profesorii care lucrează cu elevii
ai căror părinți sunt plecați ȋn străinătate, au ȋnvățat metode şi tehnici de lucru privind ȋnvățarea
socio-emoțională.
Seminarul a fost organizat cu sprijinul domnilor directori, prof. Grigore Nicolae LUPŞAN Ṣcoala Gimnazială Leşu, prof. Octavian PRANGATE - Ṣcoala Gimnazială nr.1, Demina Nechiti
din localitatea Ilva Mică, prof. Daniela ŞUŞCĂ - Ṣcoala Gimnazială Dariu Pop, din localitatea
Măgura Ilvei, şi al colegilor din Clubul Lions Bistrița al cărui preşedinte este Alexandru
MUREŞAN.
Seminarul nr. 53 - Oradea, județul Bihor
24 de profesori care predau la clasele de gimnaziu din municipiul Oradea au participat ȋn
perioada 9-11 noiembrie 2018 la al 53 -lea seminar Lions Quest - Abilități pentru adolescență,
organizat în Districtul Lions 124 România cu sprijinul Clubului Lions Oradea, Casei Corpului
Didactic şi al Liceului Teoretic Lucian Blaga din Oradea. Câteva dintre temele abordate:
curriculum Lions Quest pentru clasă, învățarea conceptului de voluntariat, climat școlar pozitiv,
implicarea familiei, implicarea comunității.
Au sprijinit organizarea seminarului: Lions Club Oradea - preşedinte Florin Zmaranda, Paul
Petruca - preşedintele de zonă Lions, prof. Carmen BODIU- directorul Casei Corpului Didactic
Oradea, prof. Delia IOVA - directorul Liceului Teoretic Lucian Blaga Oradea şi Claudia
Gabriella ROSIN - formator TOT Lions Quest.
În data de 9 noiembrie 2018, la Casa Corpului Didactic din Oradea a avut loc Seminarul de
informare Lions Quest pentru 42 de persoane interesate: directori, directori adjuncți,
responsabili cu perfecționarea didactică, profesori din municipiul Oradea precum şi pentru
membrii Lions.
În cadrul Seminarului de informare Lions Quest, din perspectiva ȋnvăṭӑrii prin serviciu ȋn
folosul comunitӑṭii (service learning), a resurselor educaṭionale (manualele, resursele digitale,
etc.) cât şi a metodelor pedagogice, participanții la seminar s-au familiarizat cu obiectivele
programului, au aflat că programul Lions Quest propune o abordare educațională de învățare
socio-emoțională (SEL) care va pregăti adolescenții pentru: gestionarea propriei persoane (selfmanagement) – gestionarea propriilor emoții și comportamente pentru atingerea scopurilor
personale; cunoașterea propriei persoane (self-awareness) – identificarea și recunoașterea
propriilor emoții, valori, dar și a calităților și provocărilor; luarea deciziilor în mod responsabil
(responsible decision-making) – capacitatea de a face alegeri etice și constructive cu privire la
comportamentul personal și social; abilitățile de relaționare (relationship skills) – abilitatea de a
crea relații pozitive, de a lucra în echipă, de a gestiona conflicte în mod eficient; conștientizarea
mediului social (social-wareness) – capacitatea de a arăta înțelegere și empatie față de ceilalți.
Seminarul de informare Lions Quest a fost susținut de către Gabriella Claudia ROSIN formator TOT Lions Quest şi Marin Florin ILIEŞ – directorul Programului Lions Quest –
District 124 România.

Seminarul 54 - Petroșani, județul Hunedoara
În perioada 16 -18 noiembrie 2019, a avut loc la Școala Gimnazială I.G.Duca din Petroşani,
seminarul Lions Quest -Abilități pentru Adolescență.
20 de profesori care predau ȋn învățământul gimnazial au explorat curriculum Lions Quest Abilități pentru Adolescență, descoperind noi metode pentru implicarea elevilor, familiilor, școlii
şi membrilor comunității ȋn crearea unui mediu de învățare bazat pe relații altruiste, așteptări
înalte şi ȋnvățare relevantă.
Au fost implicați ȋn organizarea seminarului: Demeter Mohora Ştefan - directorul Școlii
Gimnaziale IG Duca din Petroșani, Kiss Cosmin - președintele Clubului Lions Petroșani Via
Regis, Doina PETRI- formator acreditat Lions Quest.
Seminarul nr.55 – Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
23 de profesori au participat la seminarul Lions Quest - Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ organizat la
Colegiul Naṭional de Informaticӑ „Matei Basarab” – Râmnicu Vȃlcea şi s-au familiarizat cu
metode ṣi procedee didactice care vor ajuta copiii să își dezvolte abilitățile socio-emoționale,
îndrumându-i astfel încât să identifice și să numească emoțiile.
S-a desprins o concluzie realistă ȋn urma seminarului, şi anume că un nivel ridicat de dezvoltare
a abilitățiilor socio-emoționale este asociat cu o stare crescută de bine și o performanță
academică ridicată, în timp ce un nivel scăzut de dezvoltare a competențelor emoționale este
asociat cu probleme personale, sociale și academice. Pentru a putea face o schimbare în viața a
cât mai multor copii, este necesar ca programul Lions Quest, bazat pe cercetӑri ṣtiințifice,
adaptate contextului socio-cultural și a căror eficiență să fie monitorizată, să fie implementat ȋn
cȃt mai multe școli din România.
S-au implicat ȋn organizarea seminarului doamnelor profesoare Alina VEṬELEANU - directorul
Colegiului Naṭional de Informaticӑ „Matei Basarab” din Rȃmnicu Vȃlcea, Elena STĂNIṢOR –
directorul Școalii Gimnaziale „Ion C. Constantinescu” din localitatea Roești,
Doina PETRI – formator acreditat Lions Quest, membrii Clubului Lions Deva Sarmizegetusa,
preṣedinte Corina TRUṬĂ, care au susṭinut administrativ organizarea seminarului.
V1DG – Dan ṢAIN a fost prezent la festivitatea de acordare a diplomelor de absolvire a
seminarului.
Seminarul nr.56 – Dej, județul Cluj
18 profesori au participat la seminarul Lions Quest - Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ organizat la
Liceul Tehnologic Someş - Dej din localitatea Dej, județul Cluj Napoca. Profesorii care au
participat la seminar sunt interesați să ȋşi orienteze elevii spre un stil de viață sănătos, fără
droguri și violență şi au apreciat suportul oferit de Fundația Lions Quest și Lions Clubs
International pentru dezvoltarea tinerilor. Ce au apreciat cel mai mult profesorii participanți la
seminar? Metodele şi tehnicile specifice ȋnvățării socio-emoționale care formează adulți
responsabili și capabili să adopte o disciplină pozitivă, creează un climat securizant bazat pe
încredere în sine și în ceilalți, promovează comunicarea asertivă și negocierea conflictelor, oferă
mai multă mulțumire, bucurie și mai puțin stres, dezvoltă simțul echilibrului ca o resursă
importantă a diminuării anxietății, ingrijorării, fricii și a sentimentelor negative, ajută la o mai
bună pregătire pentru viață, susține exersarea abilității de a conștientiza emoțiile, de a înțelege și
a aprecia sentimentele celorlalți, determină manifestarea unei atitudini flexibile, generoase,
empatice.
Au contribuit la realizarea seminarului: prof. Rara BOLDOR - consilier școlar, Claudia Gabriella
ROSIN - formator TOT - Lions Quest, membrii Clubului Lions Deva Sarmizegetusa - președinte
Corina TRUŢĂ.

Seminarul nr.57 – Sibiu, jud. Sibiu
30 de consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din
Sibiu au participat la al 57 - lea seminar Lions Quest, ȋn perioada 7 - 9 decembrie 2018.
Iată câteva componente ale programului Lions Quest foarte bine apreciate de către profesorii
participanți la seminar: dezvoltarea competențelor de comunicare, prevenția pro-activă,
celebrarea familiei, rezolvarea conflictelor cu afecțiune și prin impunerea de limite. Profesorii au
analizat cu entuziasm rolul abilităţilor non-cognitive ȋn dezvoltarea tinerilor şi au prezentat
interes pentru metodele de predare care stimulează motivația, perseverența, reziliența,
capacitatea de auto-control, imaginea de sine pozitivă, creativitatea, înțelegerea şi exprimarea
emoțiilor elevilor.
Reuşita seminarului a fost posibilă datorită prof. dr. Valeria Ecaterina PURCIA - director
CJRAE Sibiu, Daniela MOLDOVAN - președinta de regiune Lions, Ana MARINESCU președinte de zona Lions, Tiberiu DRĂGAN - preşedinte LC Sibiu Bruckental, Cristian ŢĂROIpreședintele LC Sibiu Decan, Mioara MARCU- președinte LC Sibiu Millenium, Claudia
Gabriella ROSIN - formator TOT Lions Quest.
b. Detalii despre orice alte organizații sau parteneri (de exemplu școli, universități,
grupuri de avocatură, agenții de tineret, guvern etc.) implicați în aceste
workshop-uri sau activități.
Districtul 124 România reprezentat de DG Radu CRISTEA a ȋncheiat acorduri de parteneriat cu
autoritățile publice din zonele ȋn care au avut loc seminariile - Casa Corpului Didactic,
Inspectoratul Şcolar Județean, Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională: Oradea –
județul Bihor, Suceava- județul Suceava, Sibiu – județul Sibiu, Deva – județul Hunedoara.
Autoritățile publice mai sus menționate au atribuții legate de perfecționarea didactică şi
pedagogică a profesorilor şi au recunoscut programul Lions Quest prin aceste acorduri. Au fost
eliberate adeverințe de participare pentru profesori şi din partea acestor autorități. Centrele
Județene de Resurse şi Asistență Educațională din județele Suceava şi Sibiu au sprijinit
organizarea seminariilor LQ pentru profesorii-consilieri şcolari. Pentru prima data au fost
organizate seminarii LQ pentru profesorii care lucrează cu elevii cu deficiențe de vedere şi
deficiențe de auz, cu sprijinul Liceului Tehnologic Special Bivolărie, din localitatea Vicovu de
Sus - județul Suceava, Liceului Special pentru Deficienți de Auz din localitatea Cluj-Napoca,
Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca. De asemenea, s-a organizat un
seminar pentru profesorii care lucrează cu copii ai căror părinți sunt plecați la muncă ȋn
străinătate, cu sprijinul şcolilor gimnaziale din localitățile rurale Leşu, Ilva Mică, Măgura Ilveijudețul Bistrița Nasăud.
Parteneriatele ȋncheiate de Cluburile Lions cu alte organizații sau parteneri (de exemplu școli,
universități, grupuri de avocatură, agenții de tineret, guvern etc.) contribuie la buna desfăşurare a
seminariilor şi la extinderea programului Lions Quest ȋn Districtul 124 România.
c. O explicație despre cum au fost implicați membrii Lions în aceste workshop-uri
și activități.
Directorul programului LQ- District 124 România a informat, periodic şi complet, membrii
cluburilor Lions care au organizat seminarii LQ, astfel contribuind la reuşita acestora. În
prealabil, s-au trimis tuturor cluburilor Lions care au organizat seminarii, scrisori de informare
privind obiectivele şi componentele programului Lions Quest precum şi ghidul de organizare al
seminariilor cu scopul de a forma membrii clubului, a recruta voluntari, a obține ajutor financiar
pentru program și a identifica directori de program Lions Quest la nivel de club, care pot

distribui informația mai departe școlilor sau profesorilor. La toate seminariile organizate au fost
prezenți 1-3 membri Lions pentru a ajuta la pregătirea seminarului, pregătirile pentru pauza de
cafea și prânz, întâmpinarea participanților, înregistrarea lor și pentru a le vorbi despre Lions
Clubs Internațional, în timpul atelierului.
Apreciez modul ȋn care preşedinții cluburilor Lions s-au implicat ȋn organizarea seminariilor şi
au identificat persoanele cele mai potrivite, responsabile să sprijine organizarea seminariilor.
Toate cluburile Lions au oferit masa de prânz şi au asigurat pauzele de cafea pe toată perioada
desfăşurării seminarului. De asemenea, membrii Lions au asigurat sala de desfăşurare a
seminarului, post-it-uri, flipchart, markere, laptop, proiector, farfurii, șervețele, tacâmuri, pahare
de plastic pentru cafea, fișe de prezență, diplome / adeverințe de participare pentru profesori,
banner al Clubului Lions, broșuri de informare Lions şi Lions Quest.
d. Fotografii de la workshop-urile de instruire, proiectele de ajutor ale tineretului, sau de la
alte activități și povești de impact (testimoniale) de la profesori, elevi, părinți sau de la alții
care au participat sau au beneficiat de program.
Ataşat acestui Raport, găsiți fotografii de la seminariile Lions Quest şi de la seminarul de
informare Lions Quest.
Prin structura sa, seminarul Lions Quest - Abilități pentru Adolescență, derulat în şcoala
noastră, ȋn perioada 3-5 septembrie 2018, ne-a oferit repere teoretice şi practice de dezvoltare a
abilităților socio-emoționale prin joc, ne-a furnizat reguli clare şi relaționale, atât ȋn cadrul
grupului de elevi, cât şi ȋn afara lui, ȋn situații diverse. Manualele şi resursele digitale vor oferi
cu siguranță plus valoare competențelor dobândite de profesorii participanți la seminarul Lions
Quest – Abilități pentru Adolescență, competențe pe care dorim să le aplicăm, cât mai curând
posibil ȋn activitățile de dezvoltare socio-emoționale cu elevii noştri.
Lăcrămioara URSACHE –
psihopedagog, Liceul Tehnologic Special cu
Deficienți de Auz, Cluj Napoca

Lions Quest- Abilități pentru Adolescență a fost pentru mine o experiență nouă şi frumoasă care
şi-a lăsat amprenta asupra formării noastre profesionale. Am asimilat o varietate de moduri de
a ȋnvăța, de a consolida abilitățile sociale şi emoționale ale tinerilor.
Estera DEOANCĂ – profesor educator,
Liceul Tehnologic Special cu Deficienți de Auz, Cluj Napoca
Metodele interactive specifice educației adulților şi atmosfera optimistă, propice stimulării
creativității - au contribuit la succesul activităților derulate ȋn cadrul seminarului Lions QuestAbilități pentru Adolescență şi au răspuns aşteptărilor cursanților ,aducând un plus de
cunoaştere metodelor şi strategiilor de ȋnvățare socio-emoțională.
Carmen BODIU – profesor,
Directorul Casei Corpului Didactic Oradea
Am învățat și am împărtășit informații despre cum să-i sprijin pe adolescenți prin tehnici de
comunicare și control emoțional, specifice vârstei lor. Iată câteva activițăti ȋnvățate ȋn cadrul
seminarului Lions Quest-Abilități pentru Adolescență: descoperirea sensului și menirii personale
prin jocuri și discuții libere, într-un cadru plăcut și prietenos, metode de consiliere a elevilor

pentru a-i ajuta să înțeleagă nevoile altora, să-i accepte pe ceilalți, să își dezvolte empatia și
înțelegerea pentru cei din jur, să-şi depășească teama de a fi în centrul atenției și să își
folosească echilibrat dreptul la opinie, să-şi depășească barierele de comunicare, să își
conștientizeze temerile și blocajele și , cel mai important, să aibă mai multă încredere în ei.
Alina VEȚELEAN– profesor,
Director - Colegiul Național de Informatică Matei Basarab
Râmnicu Vâlcea
Am dobândit cunoştinţe şi abilităţi noi, pe care le putem aplica la clasă. Am fost plăcut surprinsă
că am putut să experimentez practic, prin exerciţii şi jocuri, noţiuni teoretice. Informaţia
transmisă, a fost ȋnsoțită de exemple, care ne-au ajutat să înţelegem mai bine teoria.
Seminarul Lions Quest – Abilități pentru Adolescență a fost antrenant, captivant şi interesant.
Faptul că seminarul s-a desfăşurat într-un mod interactiv, a stimulat spiritul de competivitate
dar şi spiritul de lucru în echipă, facilitând crearea de relaţii interpersonale. Mă bucur că am
avut ocazia de a participa la seminarul Lions Quest - Abilități pentru Adolescență, deoarece
am învăţat lucruri noi, metode şi practici eficiente de ȋnvățare socio-emoțională.
Cristina CIURTIN – profesor
Ṣcoala Gimnazială Avram Iancu Turda

Abordarea unei educaţii al cărei scop principal constă în egalizarea șanselor pentru toţi elevii,
indiferent de gradul în care particularităţile lor de dezvoltare îi includ sau nu în starea de
normalitate stabilită la un moment dat de societate, se datorează numărului tot mai mare de
elevi cu nevoi sau cerinţe educative speciale. Aceste cerinţe sunt consecutive unor disabilităţi,
care fără o intervenţie din exterior nu permit individului adaptarea la cerinţele școlii normale sau
privind și mai departe aceste disabilităţi pun individul în dificultate în ceea ce privește integrarea
în societate. În contextul educaţiei inclusive, ȋn cadrul seminarului Lions Quest – Abilități
pentru Adolescență, am ȋnvățat multe metode de ȋnvățământ, adaptări curriculare, metode de
flexibilizare a unor conţinuturi şi le vom utiliza în procesul de ȋnvățare. Lions Quest m-a
ȋnvățăt că scopul final al educaţiei socio-emoționale este acela de a asigura tuturor tinerilor,
condiţiile unei bune inserţii sociale, ocuparea unui loc de muncă adaptat posibilităţilor reale,
toate acestea permiţând atingerea unui grad cât mai mare de independenţă și adaptare la regulile
societăţii în care trăim.
Livia-Gina MORAR - profesor
Liceul Special pentru Deficiențe de
Vedere, Cluj-Napoca
2. Raportați orice schimbări sau devieri de la propunerea originală aprobată. Trimiteți o
explicație de ce aceste schimbări au avut loc sau vor fi necesare. Membrii Lions trebuie
sa contacteze LCIF pentru a cere permisiunea de a face acele schimbări planului sau
bugetului de proiect original aprobat.
Nu există schimbări sau devieri de la propunerea originală aprobată.
3. Actualizări ale comunicărilor și ale activităților legate de relații publice, dacă se aplică.
Acestea ar include comunicări către Lions, școli, educatori și alte agenții. Vă rugăm să

notați orice comunicări care s-au dezvoltat cu agențiile educaționale locale, de stat sau
naționale și includeți exemple de pliante, scrisori, tăieturi din ziare, fotografii, formulare
de aplicare pentru workshop-uri sau școli și materiale promoționale.
Fundația Noi Orizonturi a facilitat prezența directorului de program LQ România - Marin Florin
ILIEŞ, la Conferința Arhitecții Educației, organizată la Cluj Napoca ȋn luna noiembrie. În cadrul
atelierului Şcoala Altfel tot timpul anului, condus/moderat de către Marin Florin ILIEŞ, s-a
prezentat programul Lions Quest, componentele şi obiectivele acestuia precum şi resursele
pedagogice: manual, ghidul programului LQ, resursele digitale.
Pe pagina web a programului, www.lionsquest.ro au fost prezentate toate informațiile despre
program şi despre seminariile care au avut loc. Pe Facebook, s-a creat grupul ȋnchis Lions Quest
România, dedicat profesorilor care au parcurs seminarul Lions Quest - Abilități pentru
Adolescență, cu scopul de a ȋmpărtăşi experiența dobândită şi a prezenta modalități de
implementare a programului LQ ȋn activitățile didactice. Presa a informat opinia publică despre
seminariile Lions Quest, de exemplu: ziarul Avântul Liber din Petroşani. Au fost publicate
articole dedicate programului Lions Quest ȋn revista The Lion România nr.63 şi nr.64. Pe
paginile web ale Casei Corpului Didactic din Suceava şi din Oradea ale Centrului Judetean de
Resurse şi Asistență Educațională Sibiu sunt prezentate programul Lions Quest şi seminariile
care au avut loc.
Au fost transmise, ȋn Districtul Lions 124 România, scrisori de informare privind activitatea
comisiei Lions Quest, descrierea activităților din Grantul Lions Quest, aprobat ȋn luna august
2018, precum şi anuțul privind selecția unui candidat pentru a deveni formator Lions Quest. În
cadrul şedinței de cabinet Lions, care a avut loc la Sucevița, ȋn luna septembrie, precum şi ȋn
cadrul Convenției de Toamnă care a avut loc la Oradea, au fost prezentate activitățile LQ
desfăşurate.
4. Ce beneficii sau avantaje s-au obținut ca rezultat al acestui proiect (de exemplu,
evidențiați partenerii noi sau potențiali, sursele sau căile noi de finanțare, sprijin
guvernamental sau alte implicații)?
Programul Lions Quest s-a dezvoltat datorită recunoaşterii lui de catre autoritățile publice locale
Casele Corpului Didactic, Inspectoratele Şcolare Județene, Centrele Județene de Resurse şi
Asistență Educațională. Bucurându-se de recunoaşterea autorităților publice mai sus menționate,
programul Lions Quest urmează să fie prezentat şi Consiliilor locale/Primăriilor locale care pot
finanța dezvoltarea programului în România. În perioada următoare se vor desfăşura seminarii
Lions Quest - Abilități pentru Adolescență ȋn județele Satu-Mare, Arad, Hunedoara, Prahova,
Bistrița, municipiul Bucureşti.
5. Ce provocări au întâmpinat membrii Lions în implementarea activităților în timpul
acestei etape?
Membrii Lions au apreciat participarea profesorilor la seminariile LQ şi modul de implicare a
acestora ȋn dezvoltarea programului. Se vor organiza seminarii Lions Quest – Familia ca
partener, pentru părinți, ȋncepând cu luna ianuarie 2019 la Deva ( LC Deva Sarmizegetusa),
Bistrița (LC Bistrița), Sibiu (LC Bruckental) şi Petroşani (LC Petroşani Via Regis).

6. Informații financiare asupra activităților pentru acest raport: vă rugăm să trimiteți un
buget care să arate toate veniturile și cheltuielile pentru activitățile din această perioadă
de timp. Indicați care sursă de venit este din suma acordată de clubul Lions local și care
este din finanțarea de grant de la LCIF. Trimiteți documentația potrivită pentru
verificarea cheltuielilor, care pot să includă chitanțe plătite/contracte pentru workshopuri, alte facturi, extrase de cont (de la contul de proiect) și acorduri pentru orice bunuri și
servicii acordate. De asemenea ,includeți informații despre orice fel de servicii primate.
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Valoare
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Nr.
OP

1.

03-05.09.2018

Cluj Napoca
Seminar 47

Alina
IOSEP

0010

3051,61

147

2.

03-05.09.2018

Cluj Napoca
Seminar 48

Claudia
ROSIN

012

2708,70

150

4,0046

676,3971

4,6369

584,1618

3.

28-29.09.2018

Claudia
ROSIN

013

2316,52

151

4,0210

576,1054

4,6637

496,7129

4.

12-14.10.2018

153

4,0221

808,3314

4,6590

697,8300

0012

3198,27

154

4,0761

784,6397

4,6669

685,3093

6.

08-10.11.2018

001

1600,75

169

4,1342

387,1970

4,6588

343,5970

7.

9-11.11.2018

014

2396,90

174

4,1342

579,7735

4,6588

514,4887

8.

16-18.11.2018

002

2240,50

172

4,0855

548,4028

4,6650

480,2786

9.

23-25.11.2018

Alina
IOSEP
Alina
IOSEP
Doina
PETRI
Claudia
ROSIN
Doina
PETRI
Doina
PETRI

3251,19

19-20.10.2018

LC Turda –
Campia Turzii
LC Suceava

0011

5.

Vicovu de
Sus
Seminar 49
Turda
Seminar 50
Suceava
Seminar 51
Leşu-Bistrita
Seminar 52
Oradea
Seminar 53
Petrosani
Seminar 54
Ramnicu
Valcea
Seminar 55

LC Cluj
Napoca
Transilvania
LC Cluj
Napoca
Transilvania
LC Radauti

Curs
valutar
USD
4,0046

003

2565,70

4,1001

625,7652

4,6585

550,7566

10.

23-24.11.2018

4,1001

594,1440

4,6585

522,9258

11.

07-09.12.2018

12.

24.10.2018
DVD personali
zat LQ

14.
15.
16.

17.
18.

Contribuția
cluburilor
LC Bistrita
Contribuția
cluburilor
LC Deva
Contribuția
cluburilor
LC Deva
Contribuția
cluburilor
LC Deva
Contribuția
cluburilor
LC Decan
Contribuția
cluburilor
LC Bistrita
Contribuția
cluburilor

LC Oradea
LC Petrosani
Via Regis
LC Deva
Sarmizegetusa

Dej
Seminar 56
Sibiu
Seminar 57

LC Deva
Sarmizegetusa
LC Sibiu
Decan, LC
Sibiu
Millenium, LC
Sibiu
Bruckental

Claudia
ROSIN
Claudia
ROSIN

015

2436,05
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3.12.
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016

2245,45

181

4,0769

550,7738
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482,9444

SC Grafica
Plus SRL
Deva

-------------------

-----------

18307

800,00

162

4,0662

196,7438

4,6670

171,4163

TOTAL

28811,64

11.12.2018
13.

LC Bistrita

658,1142

Seminar
LESU

Seminar
Rm. Vâlcea
Seminar
Dej
Seminar
Sibiu

Comisioane
bancare
Extras Cont
Bancar
Contract
sponsorizare
Nr. 216/2018
Contract
sponsorizare
Nr. 146/2018
Contract
sponsorizare
Nr. 47/2018
Contract
sponsorizare
Nr. 46/2018
Factura 9676
9.12.2018

7090,2998

6188,5356

22,5
14396,05

Contract
sponsorizare
Nr. 216/2018
TOTAL

700

4,0905

171,1282

4,6640

150,0857

1500

4,0270

372,4857

4,6663

321,4538

800

4,0773

196,2082

4,6553

171,8471

600

4,0773

147,1562

4,6553

128,8853

1150

4,0769

282,0770

4,6495

247,3384

800

4,0952

195,3506

4,6612

171,6296

5550

1364,4059

1191,2399

S-au desfăşurat 11 seminarii la care au participat 291 de profesori; au fost distribuite 291 de
seturi de manuale - Abilităti pentru Adolescență, 291 de Ghid de program Lions Quest şi 291 de
CD – personalizate.

7. Schițați planurile și cheltuielile anticipate pentru următoarea fază a proiectului, dacă se
aplică.Trimiteți un buget care să indice cât de mult din fondurile grantului LCIF este
nevoie pentru a sprijini următoarea fază și cât de mult se va contribui de către membrii
Lions și alte resurse locale pentru aceste activități planificate.
Se vor respecta prevederile bugetului grantului. Vezi pct. 9
8. Dacă acesta este raportul final, vă rugăm să trimiteți un text narativ despre experiența
globală Lions, incluzând orice concluzii sau recomandări despre proiect și program.
Asigurați-vă că notați numărul total de profesori instruiți, elevi care au beneficiat de
program și informațiile despre școlile care derulează programul în prezent.Orice fonduri
de grant nefolosite trebuie să fie returnate la LCIF și nu pot fi utilizate în nici un alt
proiect sau scop.
9. Vă rugăm să ne trimiteți orice alte comentarii adiționale aici.
Referitor la activitățile prevăzute ȋn Acordul de Grant, facem următoarele precizări:
Luna

O1. Introducerea
modulelor Aptitudini
pentru Dezvoltare ṣi
Aptitudini pentru Acṭiune
ȋn cadrul seminariilor LQ;

O2. Elaborarea
programelor
ṣcolare Aptitudini
pentru Dezvoltare ṣi
Aptitudini pentru
Acṭiune –
curriculumul la
decizia ṣcolii ṣi
recunoaṣterea
acestora de cӑtre
Ministerul
Educaṭiei
Naṭionale;

O3. Certificarea
ṣcolilor Lions
Quest ṣi ȋnfiinṭarea
de cluburi Lions
Quest;

Luna 1

Traducerea materialelor
pentru modulul LQ
Aptitudini pentru Dezvoltare

Constituirea echipei
de lucru pentru
elaborarea
programelor ṣcolare
pentru disciplinele
Aptitudini pentru
Dezvoltare ṣi
Aptitudini pentru
Acṭiune precum ṣi a
coordonatorului
acesteia;

Ȋnfiinṭarea unui club
Lions Quest

IX.2018

Seminarii LQ Aptitudini
pentru Adolescenṭӑ - 2
seminarii
În curs de realizare

O4. Evaluarea
programului
Lions Quest

În curs de
realizare

Realizat
Luna 2
X.2018

Traducerea materialelor
pentru modulul LQ
Aptitudini pentru Dezvoltare

Stabilirea
referenṭilor ṣtiinṭifici
pentru elaborarea
programelor ṣcolare

Identificarea
ṣcolilor partenere ṣi
a persoanelor
resursӑ pentru

Elaborarea
procedurilor de
evaluare a
programului

Seminar de informare LQ
pentru cluburile Lions,
pentru profesori ṣi
administraṭia ṣcolilor, pentru
pӑrinṭi

pentru disciplinele
Aptitudini pentru
Dezvoltare ṣi
Aptitudini pentru
Acṭiune

elaborarea
standardelor
necesare certificarii
ṣcolilor Lions
Quest;

În curs de realizare

Realizat

Realizat

Elaborarea
programelor ṣcolare
pentru disciplinele
Aptitudini pentru
Dezvoltare ṣi
Aptitudini pentru
Acṭiune ȋn cadrul
echipei de lucru
anterior stabilite.

Identificarea
ṣcolilor partenere ṣi
a persoanelor
resursӑ pentru
elaborarea
standardelor
necesare certificarii
ṣcolilor Lions
Quest;

Lions Quest

În curs de
realizare

Seminarii LQ Aptitudini
pentru Adolescenṭӑ - 2
seminarii

Luna 3
XI.2018

Realizat
Traducerea materialelor
pentru modulul LQ
Aptitudini pentru Dezvoltare
În curs de realizare
Seminarii LQ Aptitudini
pentru Adolescenṭӑ - 2
seminarii

Realizat

Realizat

În curs de realizare

Elaborarea
standardelor pentru
pentru certificarea
ṣcolilor Lions
Quest.
În curs de
realizare

Luna 4
XII.2018

Traducerea materialelor
pentru modulul LQ
Aptitudini pentru Dezvoltare
În curs de realizare
Seminar de informare LQ
pentru cluburile Lions,
pentru profesori ṣi
administraṭia ṣcolilor, pentru
pӑrinṭi
Replanificat pentru luna
ianuarie 2019
Seminarii LQ Aptitudini
pentru Adolescenṭӑ - 2
seminarii
Realizat

Elaborarea
programelor ṣcolare
pentru disciplinele
Aptitudini pentru
Dezvoltare ṣi
Aptitudini pentru
Acṭiune ȋn cadrul
echipei de lucru
anterior stabilite

Seminar de
informare pentru
directorii de ṣcoli
privind elaborarea
standardelor pentru
pentru certificarea
ṣcolilor Lions Quest

Elaborarea
chestionarelor de
evaluare a
programului
Lions Quest

În curs de
realizare
În curs de realizare

Replanificat
pentru luna
ianuarie 2019

10. Semnătură și vizare.
o Atât administratorul grantului, cât și președintele proiectului trebuie să
revizuiască și să semneze toate raportele de progres și raportul final.Vă rugăm să
vă asigurați că păstrați o copie a tuturor rapoartelor trimise către LCIF.
o Aceste rapoarte vor trebui în plus să fie revizuite și aprobate de către consiliul mai
multor districte sau de cabinetul districtului înainte de a fi trimise către LCIF.
Pe cine ar trebui LCIF să contacteze pentru detalii în legătură cu acest raport?
Marin Florin ILIEŞ - Project Chairperson
E-mail: florin_ilies@smart.com.ro
Număr de telefon: 0040723 375 399
Numărul grantului: LQ G16266 / 124
Toate rapoartele trebuie să fie revizuite și certificate de către administratorul grantului, de
președintele proiectului și de consiliul mai multor districte sau de cabinetul districtului înainte de
a fi trrimise către LCIF. Semnând mai jos, certificați faptul că ați citit și ați aprobat detaliile și
documentația susținătoare trimisă în acest raport ca fiind o descriere exactă și adevărată a
activităților notate pentru acest program de grant.

Radu CRISTEA
Grant Administrator

_____________________
Data

Marin Florin ILIEȘ
Project Chairperson

______________________
Data
___________________________
_______________________
Guvernatorul districtului/Președintele consiliului (*) Data
(*) Semnătura indică faptul că consiliul mai multor districte/cabinetul districtului a revizuit și a
aprobat acest raport înainte de trimiterea lui către LCIF. Vă rugăm să trimiteți dovada pentru a
putea verifica această aprobare.
Odată ce raportul a fost trimis către LCIF, vă rugăm să contactați Departamentul pentru
Programe Umanitare pentru a confirma primirea lui. Veți fi contactat dacă sunt întrebări, dacă
raportul este incomplet sau dacă lipsește informația cerută.
Rapoartele finale în legătură cu orice grant Lions anterior/prezent trebuie să fie primite cu mult
timp înainte de aplicări noi pentru un grant Lions Quest de la același district/district multiplu. Vă
rugăm să fiți atenți la faptul că este nevoie de o perioadă de timp pentru revizuirea temeinică a
rezultatelor rapoortului final înainte de a revizui orice alte noi cereri de aplicare pentru un grant.

