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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 

Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate  activităţile: Receptivitate faţă de frumos 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

activitate 

Tipul de 

activitate  

Data 

organizării și 

locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității (5 

rânduri)  

Nr. elevi 

participanți/i

mplicați 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. Vine 

primăvara 

Atelier 

creaţie 

1-8 martie Atelierul de creaţie a vizat formarea 

deprinderilor de lucru în tehnica 

origami şi realizarea unor felicitări 

pentru cei dragi 

91 elevi  Cecilia Velnic Hârtie 

colorată, 

foarfece, lipici 

 

2. Primăvara 

prin ochi 

de copil 

Creaţie 

plastică 

12-26 martie Activitate de creaţie, presupunând 

realizarea unor lucrări plastice şi 

pregătirea acestora pentru expoziţie 

66 elevi Elisabeta Rusu Planșe, 

acuarele, 

creioane, 

paspartu 

Asociaţia 

Părinţilor 

3. Hai la 

teatru 

Vizionarea 

unor 

spectacole 

de teatru 

15-28 martie Suita de activităţi a fost organizată cu 

scopul de a dezvolta competenţele 

estetice şi de comunicare; 

225 elevi Învăţători şi 

diriginţi 

Contribuţii 

individuale 

pentru 

achiziţionarea 

biletelor 

Teatrul 

Luceafărul 

Palatul 

Copiilor Iaşi 

4 Portativ 

de 

primăvară 

 

Program 

artistic  

27 martie Stimularea micilor talente prin 

pregătirea lor pentru a participa la 

spectacole cu ocazia unor evenimente 

etc. 

215 elevi Prof. Mihaela 

Grigoraş 

Staţie, 

instrumente, 

dispozitive 

muzicale,  

Părinţii 

elevilor 

Clubul 

Noblesse 

5. ,,Primăvară

, lumină și 

culoare” 

Vernisaj 

expoziţie 

 

28 martie 

Casa Corpului 

Didactic 

,,Spiru Haret” 

Expoziția este de arte plastice și 

conține câte o lucrare a fiecărui elev al 

clasei (a III-a D); vernisajul a cuprins 

și un moment literar; organizarea 

32 de elevi Cristina Crețu Planșe, 

acuarele, 

creioane, 

paspartu 

Casa 

Corpului 

Didactic 

,,Spiru 

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


Iași expoziției face parte din activitățile 

proiectului ,,Avatarurile literaturii”, 

inclus în CAEJ 2018 și coordonat de 

prof. Silvia Andrei 

Haret” Iași 

Muzeul de 

Artă 

6. Atelierele 

prieteniei 

Creaţie 

plastică 

Dansul 

prieteniei 

28 martie Activitatea a constituit punctul de 

plecare pentru dezvoltarea personală a 

copiilor şi sensibilizare pentru frumos 

şi socializare a copiilor 

50 elevi Alina Vasiliu Hârtie 

Creioane 

colorate 

Şcoala 

Specială 

Trinitas, 

Târgu 

Frumos 

7. Personajul 

meu 

preferat 

Moment 

literar 

29. martie Sensibilizarea elevilor pentru frumos 

prin lectură; stimularea imaginaţiei şi a 

creativităţii acestora prin prezentarea 

personajelor preferate. 

38 elevi Nadia Gîtlan 

Bibl. Cornelia 

Popescu 

Fişe de lectură Biblioteca 

 

1. Rezultate înregistrate: 

o 5 expoziţii de artă plastică 

o 2 programe artistice 

o Participarea la 4 spectacole de teatru 

o Realizarea a 4 ateliere de creaţie 

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

o Site-ul şcolii 

o facebook 

o Afişe expoziție 

3. Impactul educativ: 

o Elevii şi-au dezvoltat abilităţile de a realiza creaţii plastice. 

o Au venit în contact cu operele unor artişti consacraţi prin vizitarea Muzeului de Artă. 

o Prin prezenţa unor specialişti în artă, au învăţat să vadă şi să aprecieze frumosul. 

o Elevii și-au dezvoltat abilitatea de a realiza compoziții plastice. 

o Reunirea lucrărilor într-o expoziție de asemenea anvergură crește stima de sine în rândul elevilor. 

 

Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 

 

                                                                                                                                              Director adjunct, 

                                Prof. Cecilia Chifu 

 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 

 



 
 

 

 

 

 

 



                                                 
 



 

 

 

 



 


