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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI A ŞCOLII GIMNAZIALE „ŞTEFAN BÂRSĂNESCU” IAŞI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN SCOLAR 2018-2019 

 
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: "Cetățenie Activă și leadership"  
2.  

Nr. 
crt. 

Denumire 
activitate 

Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziție etc.)  

Data 
organizării 
și locul 
organizării 

Prezentare succintă a activității (5 
rânduri)  

Nr. elevi 
participanți/ 
implicați 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1 Eu - 
cetăţean 
activ în 
comunitatea 
mea 

dezbatere 5-
26.10.2018 

Campania a avut drept scop crearea 
unei emulaţii în rândul elevilor care să 
determine acţiuni concrete pentru 
îmbunătăţirea unor aspecte din 
comunitate. Elevii au identificat câteva 
acţiuni care vor  aduce beneficii celor 
care locuiesc în cartier: amenajarea 
spaţiilor de joacă, plantarea de arbori şi 
consolidarea spaţiilor verzi, realizarea 
unor afişe şi flyere pentru informarea şi 
solicitarea sprijinului membrilor 
comunităţii şi municipalităţii etc. 

92 elevi ai 
claselor a VI-a 

Gabriela Boronia, 
Chifu Cecilia 

laptop 
copiator 
hârtie colorată 
și albă, 
foarfece, 
scotch 
afişe 
flyere 

Asociaţia 
Părinţilor  

2 Eu și faptele 
mele. 
Răspund 
pentru ceea 
ce fac? 

dezbatere 10.10.2018 
 
a II-a B 
 

În cadrul activității a fost invitat 
domnul judecător Chiriac Daniel, care a 
prezentat elevilor, prin diverse 
filmulețe, capcanele internetului și 
pericolele la care se expun în 
momentul în care socializează cu 
persoane pe care nu le cunosc. 

32 elevi Rusu Emanuela 
Mihaela 

videoproiector 
laptop 

Judecător 
Chiriac Daniel 
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Promovarea ideii de a fi buni cetăţeni 
pentru o comunitate mai sigură prin 
multiplicarea informaţiilor în rândul 
celorlalţi colegi, prin intermediul 
Consiliului Elevilor de la nivelul şcolii 

3 ,,Copacul 
educației” 

workshop 5.10.2018 
Sala II.6 

Activitatea a avut drept scop 
conştientizarea implicării active a 
copiilor în viaţa comunităţii, 
identificându-se modalităţile de 
implicare şi beneficiarii implicării active 
din comunitate, persoane aflate în 
dificultate, probleme de mediu, lipsa 
spaţiilor verzi. S-au propus soluţii, 
subliniindu-se rolul educaţiei în 
gestionarea acestor probleme. Concret: 
s-au notat pe tablă câteva citate 
semnificative despre educație, apoi 
acestea au fost discutate împreună cu 
elevii; aceștia au primit foi imprimate 
cu forma unei frunze; au decupat-o și 
au scris în interior unul dintre citate, la 
alegere; la final, frunzele s-au lipit de 
tablă și s-a desenat tulpina unui copac. 

31 de elevi 
(clasa a IV-a D) 

Cristina Crețu hârtie colorată 
și albă, 
foarfece, 
scotch, marker 

Părinții 

 
3. Rezultate înregistrate: 

a. Elevii au înțeles la ce riscuri se supun, atât pe ei cât si pe restul familiei, atunci când interacționează cu diverse persoane virtuale. 
b. Elevii au înțeles că trebuie să respecte anumite reguli când navighează pe internet și când intră în contact cu persoane pe care nu le cunosc în viața reală 
c. Elevii au înțeles că sunt responsabili atât pentru securitatea lor cât și a întregii familii. 
a. conștientizarea din partea elevilor a faptului că educația stă la baza acțiunilor omului, în tot ceea ce întreprinde, inclusiv în sfera cetățeniei active; 
b. ansamblul artistic cu titlul ,,Copacul educației”. 
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4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Activitatea a fost promovată în rândul familiilor elevilor și pe pagina de Facebook Educație juridică https://www.facebook.com/eduiuris/?__tn__=kC-

R&eid=ARDrn6XXzxJqfWs2OiekEITPtSj48q0dh8DwmwYfWXtDItCFuA0XNDG1ijMMMoSBOnrLjWmjtdNqHyL5&hc_ref=ARR-f8dg0lDUdEvPgCxIrgz8qFtw-
kZCTtt1TrTW0RNV-CyMsKutrHjIfushf9jkT8o&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC8Ckgsl8SkSjhJJOFmlyIoq6rnfq-
u40na9v_hxN5livqQzAlE8Fu_Il2kGmOgE_dyx9hv_y0Dgs4STnyVW2NFsrJeSfLkk2H4flhts3taavO_nNXSQGSbJttCzVOw7AJMoniOrTnyaRl3om1y63bD7m2fRzfW97h
nMyyHUPZrDBNBPjCKwnsk7g7jdzxFAmPwsY_bNjFe9anF-__799Kp  

b. Promovarea/multiplicarea rezultatelor, în comunitate, prin intermediul familiilor 
c. Site-ul şcolii: http://scsb.ro/proiecte/scoala-pentru-valori-autentice/ 

 
5. Impactul educativ: 

Creșterea responsabilității cu privire la riscurile la care se supun prin folosirea internetului și a rețelelor de socializare și dezvoltarea simțului civic. 
Responsabilizarea elevilor faţă de problemele semenilor, comunităţii şi identificarea modalităţilor prin care copiii se pot implica activ pentru a schimba/îmbunătăţi 
problemele din comunitatea în care trăiesc, prin proiecte, acţiuni, campanii. 
 

 
 

Data:   28.10.2018                                             
                                   Director,                                                                                                                                    Consilier educativ,                
  Prof. Nicolae Viusenco                    Prof. Roxana Niţă                    
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