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 Nr. 448/28.02.2019 

FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2019-2020 

1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: POLITEȚE 
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. ”Politeţea 

este cheia 

de aur 

care 

deschide 

toate 

uşile”  

Dezbatere,  

lucru pe 

grupuri, 

expoziţie, 

pictură/ 

desene, testul.  

26 

Februarie 

2019 – 

Sala de 

clasă  

Activitatea s-a 

desfăşurat în cadrul orei 

de dirigenţie.  

Elevii au avut ocazia să-

şi consolideze normele 

de comportare civilizată 

în cadrul şcolii şi în 

afara ei; să distingă un 

comportament civilizat 

de un altul inadecvat în 

situaţii date; să-şi 

autoevalueze 

comportamentul prin 

intermediul unui 

test.Activităţile 

desfăşurate s-au 

concretizat în dezbateri, 

lucru pe grupuri, 

22 elevi  Diriginte, prof. 

Raluca Tanasă  

Laptop, 

Videopriector, 

tablă albă 

magnetică, 

imprimantă, 

markere, foarfece, 

pixuri, carioci, 

lipici, coli de 

hârtie, coli A4, 

creioane colorate, 

pixuri  

Părinţi  
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expoziţii, picturi/desene 

pe tema ”politeţea”.    

2. Politetea-

demnitate 

si nu 

servilism 

Dezbatere 

Concurs 

25 

februarie 

Sala de 

clasa 

Elevii au participat la o 

dezbatere pornind de la 

citatul „Politetea este un 

semn al demnitatii si nu 

al 

servilismului.”(Theodore 

Roosevelt) Elevii au 

participat apoi la un 

concurs pe tema 

regulilor de 

comportament civilizat 

in societate, concursul 

fiind desfasurat pe 

platforma Kahoot. 

33 elevi Prof. Nita Roxana Laptop, 

Videopriector, 

tablă albă 

magnetică, 

 

3. Potitetea-

calitate si 

nu 

slabiciune 

Brainstorming 

Concurs  

26 

februarie 

Elevii au incercat sa 

gaseasca cat mai multe 

notiuni legate de ideea 

de politete. 

Elevii au participat la un 

concurs pe platforma 

Kahoot. 

22 elevi Prof. Nita Roxana Laptop, 

Videopriector, 

tablă albă 

magnetică, 

 

4. Politețea 

nu costă 

nimic! 

Dezbatere 

 

20-28 

februarie 

Un vechi proverb 

englezesc spune: 

„Politeţea nu costă nimic 

şi cumpără orice!” 

Elevii clasei pregătitoare 

au învățat în această 

săptămână să fie 

politicoși. Au citit texte 

29 elevi Prof. Mihalache 

Nadia 

Cărți Asociația 

părinților 

Doamna 

bibliotecară 
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literare ( Fetița care l-a 

luat pe NU în brațe, Nu 

doar la grădiniță, Căsuța 

din oală) și am dezbătut 

pe tema Politețe, am 

vizionat la Teatrul 

Luceafărul piesa de 

teatru Vrăjitorul din Oz.  

3. Rezultate înregistrate: 
a. creşterea nivelului de conştientizarea privind comportarea civilizată în cadrul şcolii şi în afara ei;  
b.  formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de comportare civilizată în şcoală;  
c. puterea de a dezaproba manifestările inadecvate ale colegilor.  

a. Exersarea cititului și descoperirea plăcerii de a citi 
b. Copii politicoși, în situații precizate 

4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Expoziţie de desene pe  tema”POLITEȚEA”;  
b. Poze;  
c. Site-ul şcolii; 
d. Grupul clasei 

5. Impactul educativ: 
a. Conștientizarea importanței acestei calități 
b. Implicarea copiilor  
c. Dezvoltarea vocabularului 

 

                Data:          28.02.2019 
Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 

 

Director adjunct, 

Prof. Cecilia Chifu 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 
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