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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:  INCLUZIUNE ŞI DREPTURILE OMULUI 
2.  

Nr. 

crt. 

Denumire activitate Tipul de 

activitate  

Data și locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității  Nr. elevi 

participanți 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. “Diferiţi, dar 

împreună” 

Discuţii de 

grup 

16 ianuarie, 

sala de clasă 

Activitatea a avut drept scop 

identificarea prin discuţii de grup 

a unor reguli privind comportarea 

adecvată în cadrul comunităţii 

şcolare 

18 elevi- 

clasa a VI-a 

D 

Prof. 

Ariadna 

Istrimschi 

Afişe 

Postere 

 

 

Consiliul 

Elevilor 

2. “Libertate vs. 

responsabilitate” 

Dezbatere 22 ianuarie, 

sala de clasă 

Activitatea a avut drept scop 

identificarea prin discuţii de grup 

a unor reguli privind comportarea 

adecvată în cadrul comunităţii 

şcolare 

28 elevi- 

clasa a VIII-

a A 

Prof. 

Ariadna 

Istrimschi 

Afişe 

Postere 

 

Consiliul 

Elevilor 

3.  “Dialog intercultural” 

 (4 activităţi) 

Dezbatere 

expoziţie 

 

15.01 .- 

23.01.2019, 

în 

 

şcoală 

 

Identificarea aspectelor culturale 

relevante, caracteristice 

minorităţilor naţionale din 

România   şi prezentarea lor în 

sălile de clasă într-o manieră 

originală 

90 elevi – 

clasele a VI-

a A, B, C, D 

Prof. 

Grădinaru 

Monica 

 

 

Recompense 

individuale- 

premii 

diplome 

 

Asociaţia de 

Părinţi a 

şcolii 

 “Revista drepturilor!” expoziţie 3.XII. 2018 Identificarea drepturilor 

fundamentale ale copiilor, 

120 elevi- 

clasele a VI-

Prof. 

Grădinaru 

Recompense 

individuale- 

Asociaţia de 

Părinţi a 

mailto:sc15iasi@yahoo.com
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prezentarea lor sub forma unui 

desen, colaj şi realiyarea unei 

reviste a şcolii pentru drepturile 

copiilor. 

a A, B, C, 

D, clasa a 

Va B 

Monica 

 

premii 

diplome 

 

şcolii 

 
4. 
  

”Diferenţe şi 
asemănări”  

Dezbatere,  
lucru pe 
grupuri, 
expoziţie, 
pictură/ 
desene 

29 Ianuarie 
2019 

Sala de clasă   

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul 
orei de dirigenţie.  
Elevii au avut ocazia să analizeze 
diferenţele dintre oameni şi 
avantajele diversităţii; abilităţile de 
interrelationare în contexte variate, 
şi abilităţile de utilizare a 
informaţiilor în procesul de învăţare 
Activităţile desfăşurate s-au 
concretizat în dezbateri, lucru pe 
grupuri, expoziţii, picturi/desene pe 
tema ”diferenţe şi asemănări”.    

22 elevi – 
clasa a VI a A  

Prof. Tanasă 
Raluca  

  

Laptop, 
Videopriector, 
tablă albă 
magnetică, 
imprimantă, 
markere, 
foarfece, 
pixuri, carioci, 
lipici, coli de 
hârtie, coli A4, 
creioane 
colorate, 
pixuri, fişa 
drepturile 
omului .  

 

 
3. Rezultate înregistrate: 

Conștientizarea importanței cunoaşterii şi promovării drepturilor şi responsabilităţilor pentru dezvoltarea lor personală; 

Înțelegerea importanţei toleranţei în cunoaşterea şi  respectarea moştenirii culturale a diferitelor popoare; 

Identificarea principiilor identităţii;  

Dezvoltarea abilităţilor de a face faţă presiunii grupului.   

 

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

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

Publicarea articolului în revista Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu”, “Culorile cuvintelor’’ 

Expoziţie de măşti pe tema”Mascarea diferenţelor” 

Site-ul şcolii: http://scsb.ro/proiecte/scoala-pentru-valori-autentice/ 

 

5. Impactul educativ: 

Pe parcursul activităţilor, elevii au înțeles că de asumarea responsabilităților lor de cetăţeni depinde promovarea valorilor democratice în societatea în 

care vor trăi.  

Copiii au înțeles că  asumarea responsabilităților ce decurg din drepturile pe care le au , egalitatea şi toleranţa reprezintă valorile fundamentale ale 

societăţii democratice în care  trăiesc. 

http://scsb.ro/proiecte/scoala-pentru-valori-autentice/


 

 

 

Utilizarea lucrului pe grupuri şi a picturii/desenelor le-a oferit elevilor posibilitatea de a  exersa diferite roluri, ceea ce i-a ajutat să înţeleagă importanţa 

autocunoaşterii şi să comunice eficient cu cei din jur, dezvoltând abilităţi de comunicare asertive; 

Elevii au exersat abilităţile de interrelationare, în contexte variate, şi abilităţile de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare. 
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