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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”  

 

1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate  activităţile:  CREATIVITATE 

2.  

Nr. 

crt. 

Denumire 

activitate 

Tipul de 

activitate  

Data 

organizării 

și locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității   Nr. elevi 

participanți/ 

implicați 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. “Popas în 

lumea 

cunoaşterii” 

Concurs-

prezentare 

proiecte  

 

3.03 .- 

21.03.2019 

 

şcoală 

 

Activitatea a avut ca scop 

dezvoltarea interesului şi 

curiozităţii pentru operele literare 

prin identificarea valorilor sociale  

şi prezentarea lor în sălile de clasă 

într-o manieră originală. 

22 elevi, clasa 

a VI-a B 

Prof. Savinescu 

Ileana 

 

Recompense 

individuale- 

premii diplome 

 

Asociaţia 

de Părinţi a 

şcolii 

mailto:sc15iasi@yahoo.com
http://www.scsb.ro/
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2 “Atelierul 

elevilor cu idei 

măreţe” 

Ateliere de 

lucru, 

expoziţie 

15.03. – 

25.03. 

2019 

Activitatea a urmarit identificarea 

şi stimularea potenţialului creativ 

al elevilor, dobândirea de 

competenţe şi abilităţi de viaţă 

privind dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale prin intermediul 

picturii; 

92 elevi- clasa 

a VIa B, a VIIa 

A, a VII a B 

Prof. Călin Alina 

Prof. Grădinaru 

Monica 

Prof. Niţă 

Roxana 

 

Căni din 

ceramică 

Recompense 

individuale- 

premii 

Asociaţia 

de Părinţi a 

şcolii 

3. "Șezătoare 

literară cu iz 

de primăvară" 

Șezătoare 

literară 

și atelier de 

lucru 

21 martie 

2019, sala 

de clasă 

Elevii au realizat o minigrădiniță 

de flori (brândușe, zambiluțe, 

lalele), în timp ce au recitat 

poezii, au spus legende despre 

primăvară, au interpretat cântece 

despre primăvară. De asemenea, 

ei au compus propriile ghicitori 

despre florile de primăvară. 

38 de elevi Vasiliu Elena 

Alina 

Hârtie 

creponată, 

foarfece, 

carton, lipici, 

bețișoare de 

lemn, volume 

de poezii, 

laptop, 

videoproiector 

Expert în 

creativitate 

Adriana 

Straciuc 

4.  "În clubul lui 

Aumădoare" 

Club de 

lectură 

Pe tot 

parcursul 

lunii martie 

 

22 martie 

2019, sala 

de clasă 

Elevii clasei I C au avut de citit pe 

parcursul lunii martie cartea 

Doctorul Aumădoare. Pe data de 

22 martie 2019 s-a organizat o 

activitate ce a constat în 

completarea unor pagini de jurnal 

de lectură, crearea de sloganuri 

pentru spitalul doctorului 

38 de elevi Vasiliu Elena 

Alina 

Cartea 

Doctorul 

Aumădoare, 

jurnalul de 

lectură, hârtie 

A4, carioci, 

creioane 

colorate 

Editura Art 
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Aumădoare, desene pe baza 

lecturii și un concurs: "Cine știe, 

câștigă!". 

5. ”Creativitatea

-un mod de 

viaţă”  

Ateliere de 

creaţie    

26 Martie 

2019 – Sala 

de Educaţie 

Fizică şi 

Sport   

Activitatea s-a desfăşurat în 

cadrul orei de ansamblu sportiv- 

dans.  

Elevii au avut ocazia să-şi 

confecţioneze pampoanele pentru 

dansul de majorete din saci. 

Activităţile desfăşurate s-au 

concretizat în lucru pe grupuri şi 

expoziţii.   

16 elevi  Prof. Raluca 

Tanasă  

Saci , foarfecă, 

combină 

muzicală, aţă, 

ac, scotch, 

hartie, pix   

Părinţi  

6. „Creație, 

tradiție și 

culoare” 

Ateliere de 

creaţie    

1-25 martie Activitatea a urmarit folosirea 

ideilor creative ale elevilor in 

realizarea de felicitari. 

62 elevi Prof. Cecilia 

Velnic 

Hartie, culori, 

foarfeca 

Grupul 

părinţilor 

voluntari 

7. „Creativitate 

şi 

spiritualitate” 

Clubul 

artiştilor 

plastici 

1-27 martie Activitatea clubului a urmărit 

dezvoltarea unor abilităţi specifice 

în care ideile personale să fie 

orientate spre desăvârşire, spre 

performanţă. Fiecare lucrare 

realizată de copii este un strigăt al 

frumosului pentru a bucura 

privitorii şi a-i introduce în lumea 

celor fericiţi. 

200 elevi din 

clasele V-VIII 

Prof. Raluca 

Gabriela 

Adamescu 

Hartie, culori, 

foarfeca 

Studenţi ai 

Univ. de 

Artă 

„George 

Enescu” 
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3. Rezultate înregistrate: 

a. 2 expozţii: Cretivitate şi spiritualitate şi Creativitate, tradiţie şi culoare; 

b. Spectacol de muzică şi dans: Zâmbet de primăvară- un mod de viaţă; 

c. Copiii au identificat modalităţi concrete şi diverse de stimulare a comportamentului creativ în şcoală. . 

d. Copiii au înţeles rolul fluenţei, originalității şi flexibilităţii, ca elemente definitorii ale creativităţii. 

e. Minigrădiniță cu flori realizate de copiii clasei IC; 

f. Jurnal de lectură; 

g. Texte/ sloganuri create de copii; 

h. Dezvoltarea unor calităţi ale gândirii de tip creativ;   

i. Formarea şi dezvoltarea unei gândiri creative;   

j. Valorificarea potenţialului creativ; 

4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 

a. Mediatizarea activității de către membrii CȘE la nivelul claselor pe care le reprezintă. 

b. Publicarea articolului în revista Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu”, ‘’Culorile cuvintelor’’. 

c. Promovarea activităților s-a făcut  la nivelul școlii și pe grupul părinților 

d. Descrieri  ale activităților și fotografii din timpul acestora au fost publicate pe grupul părinților, pe facebook 

e. Expoziţie de pampoane şi promovarea spectacolelor echipei de majorete a şcolii;  

f. Imagini cu activităţile şi produsele realizate publicate în diverse surse de informare;  

g. Site-ul şcolii: http://scsb.ro/ , link facebook, afişe, pliante, întâlnirile cu părinţii şi comunitatea locală etc. 

5. Impactul educativ: 

a. Copiii au depăşit factorii inhibitori ce pot produce blocaje asupra comportamentului creativ în şcoală, au devenit mai spontani, mai inventivi. 

b. Continuarea atelierelor de lucru în colaborare cu doamna Straciuc Adriana. Extinderea acestei activități și la clase mai mari, din școală. 

c. Înființarea clubului de lectură a avut un efect pozitiv şi productiv în ceea ce priveşte conţinutul literar şi numărul de cărţi citite de copii, înregistrat 

la biblioteca şcolii. 

d. Dezvoltarea creativității copiilor reliefată prin lucrări plastice, articole, mici spectacole, scenete, dansuri, panouri expoziţionale etc. 

Data:   29.03.2019                                         

                                                Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 

 

Director adjunct, 

Prof. Cecilia Chifu 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 

http://scsb.ro/
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