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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: SPIRITUALITATE 

2.  

Nr. 

crt. 

Denumire 

activitate 

Tipul de 

activitate  

Data 

organizării 

și locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității   Nr. elevi 

participanți/ 

implicați 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. ”Bucuriile 

iepuraşului”  

Ateliere de 

creaţie    

18 Aprilie 

2019 – Sala 

de clasă  

Activitatea s-a desfăşurat în 

cadrul Proiectului Naţional 

Săptămâna Școala Altfel.  

Elevii au avut ocazia să 

confecţioneze felicitări pe care le-

au oferit părinţilor sau persoanelor 

aflate în nevoi.  Activităţile 

22 elevi – 

clasa a VI-a A 

Diriginte, prof. 

Raluca Tanasă  

Creioane 

colorate, hârtie 

A4, foarfecă, 

diplome,   

marker, laptop, 

stick  

Comitetul 

de părinţi   
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desfăşurate s-au concretizat în 

ateliere de creaţie, lucru pe 

grupuri şi expoziţii.   

2.  

 Încondeierea 

 ouălor de paști  

 
 

Ateliere de 

creaţie    

18 aprilie - 

Holul 

grădiniței 

Activităţile desfăşurate s-au 

desfăşurat pe ateliere de creaţie, 

lucru pe grupuri şi expoziţie de 

ouă pictate.  

68 copiii  

prof. Angelica 

Popa, prof. 

Monica Nechifor, 

prof. Eliza 

Bucureşteanu, 

prof. Gabriela 

Cerbu 

Ouă, creioane 

vopsea 

ecologică, 

diplome,   

laptop, 

videoproiector 

Comitetul 

de părinţi   

3.  

Tradiții și 

obiceiuri pascale  

 
 

Discuţii 

Explicaţii 

18 aprilie, 

Holul 

grădiniței 

Copiii au lucrat pe grupuri 

vorbind despre simbolul ouălor 

pictate, au primit explicaţii 

privind simbolurile culorilor.  

68 copiii prof. Angelica 

Popa, prof. 

Monica Nechifor, 

prof. Eliza 

Bucureşteanu, 

prof. Gabriela 

Cerbu 

Creioane 

colorate, hârtie 

A4, foarfecă, 

diplome,   

marker 

Comitetul 

de părinţi   

4.  Podoabele 

iepurasului!  

 

Atelier de 

pictură 

16 aprilie – 

sala de 

clasă 

Activităţile desfăşurate s-au 

desfăşurat pe ateliere de creaţie, 

lucru pe grupuri şi expoziţie de 

desene cu simboluri pascale.. 

25 elevi – 

clasa PC 

Prof. Maria 

Apostol 

Creioane 

colorate, hârtie 

A4, foarfecă, 

diplome 

Părinţi 

5. Radio Iaşi – 

promotor al 

Vizită 17 aprilie Copiii au vizitat Instituţia Radio 

Iaşi, au discutat cu angajaţii, au 

32 elevi – 

clasa IA 

Prof. Corina Dina Autofinanţare 

– mijloc de 

Radio Iaşi 

Asociaţia 



3 

 

spiritualităţii 

ieşene 

primit explicaţii despre modul cu 

se realizează o emisiune şi cum 

ajung informaţiile la ascultători, 

despre cum Radioul este un 

promotor al spiritului ieşean 

transport părinţilor 

6. Biblioteca 

păstrătoare a 

spiritualităţii 

româneşti 

Cerc literar 23 aprilie În cadrul generos pe care l-au 

oferit angajaţii Bibliotecii 

Gheorghe Asachi, elevii au intrat 

în lumea mirifică a cărţii 

descoperind împreună sensul cel 

mai profund al raţiunii de a citi – 

îmbogăţirea spirituală 

25 elevi- ai 

Clubului de 

lectură 

Prof. Silvia 

Andrei 

Afişe, pliante Biblioteca 

Gheorghe 

Asachi 

 

7 Spirit pascal Vizită la 

Catedrala 

Mitropolitană 

18 aprilie Păşind în imensa catedrală, copiii 

au fost surprinşi de liniştea şi 

ritualurile religioase pe care cei 

care slujesc în acest locaş de cult 

îl realizează cu credinţă şi 

pioşenie, încărcându-i şi pe 

pelerini cu înaltă spiritualitate. 

25 elevi ai 

clasei a II-a E 

Prof. Teona 

Deliu 

90 minute Consilier al 

Mitropoliei 

8. ,Artă și cuvânt”  

 

Artistic-

literar 

15 aprilie Prin activitatea desfăşurată elevii 

au învăţă cum, ca printr-un 

miracol cuvântul se transformă în 

artă. Arta şi cuvântul sunt forme 

ale spiritualităţii omeneşti 

32 elevi ai 

clasei a IV-a D 

Prof. Cristina 

Creţu 

Cărţi, hârtie, 

creioane 

colorate 

Bibliotecar 

Cornelia 

Popescu 
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9. Pe urmele 

istoriei 

Teatrului 

Național Iași  

 

Vizită la 

Teatrul 

Naţional 

18 aprilie – 

Teatrul 

Naţional 

Iaşi 

Vizita la Teatrul Naţional a 

permis elevilor să intre în contact 

cu lumea fascinantă a scenei, cea 

care reuşeşte să aducă în faţa 

publicului prin punerea în scenă 

numeroase piese de teatru. Teatrul 

este o carte care vorbeşte şi ne 

impresionează. 

32 elevi ai 

clasei a VII-a 

A 

Prof. Roxana 

Niţă 

90 minute Teatrul 

Naţional 

„Vasile 

Alecsandri

” Iaşi 

3. Rezultate înregistrate: 

- 9 activităţi dedicate spiritualităţii 

- 3-4 elevi şi copiii participanţi 

- 3 vizite la diferite obiective culturale, artistice, religioase etc. 

- O dezbatere tematică 

- Sensibilizarea elevilor şi interesul pentru obiceiurile şi tradiţiile pascale 

- Dezvoltarea la elevi a spiritului de cetăţean al oraşului Iaşi etc. 

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

Site-ul şcolii: http://scsb.ro/ , link facebook, afişe, pliante, întâlnirile cu părinţii şi comunitatea locală etc. 

5. Impactul educativ: 

a. Copiii au depăşit factorii inhibitori ce pot produce blocaje asupra comportamentului creativ în şcoală, au devenit mai spontani, mai inventivi. 

b. Atelierele de creaţie au contribuit la dezvoltarea lor spirituală, artistică. 

c. Clubul de lectură a avut un efect pozitiv şi productiv în ceea ce priveşte conţinutul literar şi numărul de cărţi citite de copii, înregistrat la 

biblioteca şcolii. 

d. Dezvoltarea spirituală a copiilor reliefată prin lucrări plastice tematice, ouă încondeiate, articole, vizita la teatru, panouri expoziţionale etc. 

Data:   25.04.2019                                         

                                               Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 

Director adjunct, 

Prof. Cecilia Chifu 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 

http://scsb.ro/
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