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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: EMPATIE 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire 
activitate 

 
Tipul 

de 
activita

te 

Data 
organizării 

și locul 
organizării 

 
Prezentare succintă a activității 

 
Nr. elevi 

participanți  
implicați 

 
Profesori organizatori 

Resurse materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicați 

1. “Empatia –
o abilitate 
pentru   
prietenie, 
pentru 
relații de 
durata!” 

Dezbat
ere, 
proble
matizar
e, 
brainst
ormin, 
lucru 
pe 
grupuri 

25-26 
ianuarie 
2018 
Școala  
Gimnazială 
„Ştefan 
Bârsănesc
u” Iaşi  

Activităţile s-au desfăşurat în cadrul 
orelor de dirigenţie, diriginţii și 
profesorul consilier au dat startul, 
dezbaterilor evocand importanta 
empatiei pentru recunoasterea  
emotiilor în viața de zi cu zi. 
In decursul orei, elevii au lucrat 
individual și pe grupe pentru a decoda 
expresiile faciale, pentru a analiza 
comportamentele si legatura lor cu 
expresiile faciale. Mai departe s-a lucrat 
in grupe pe un scenariu de interactiune 
intre elevi la scoala. În final s-a realizat 
un brainstorming, care a implicat toţi 
elevii claselor şi o dezbatere. 

31 elevi – clasa a 
VIII-a A 
30 elevi – clasa a 
VIII-a B 
3 cadre didactice 

Profesor Cornel Celmare 
Prof. Gabriela Amironesei 
Prof. Ana Maria Cazacu 

Prezentare Power 
Point calculator, 
ecran, videoproiector, 
tablă albă magnetică, 
markere,  
Foarfece, pixuri, 
carioci. 
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2. Rezultate înregistrate: 

a. Elevii au învățat că empatia este importantă și poate fi atât o calitate cât și o necesitate ; Participanții au diferențiat situații din viața reală în care anumite 

empatia este importană; Elevii au în interiorul sălilor de clasă afişele originale. 
 

3. Modalități de promovare în comunitate:  

a. Activitatea a fost postată pe: http://www.scsb.ro 

b. Afişe pe panoul activităţilor educative din şcoală. 

 

 

4. Impactul educativ: 

 

a. Elevii claselor a VIII-a A şi a VIII-a B au participat activ, manifestând  interes și relaționând foarte bine ; Activitatea a avut un impact benefic deoarece 

au avut posibilitatea de a comunica şi de a-şi exprima opiniile şi părerile asupra unor situații din viața reală; Cadrele didactice organizatoare au apreciat 

că activitatea s-a desfășurat cu succes. 

 

Data : 30.01.2018 

 

Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 

 

 

               Director adjunct, 

                          Prof. Cecilia Chifu 

 

 

 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 

 

http://www.scsb.ro/

