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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 

 

1. Titlul simbolic al lunii iunie pentru care au fost desfășurate  activităţile: ONESTITATEA   
 

 
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 
implicați 

 
 
1.  

Învaţă să 
fii om!  

Dezbatere,  
lucru pe 
grupe  

08 Iunie 
2018  

Sala de 

clasă   

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul 
orei de dirigenţie.  
Elevii au avut ocazia să-şi dezvolte 
capacitatea de atocunoaştere şi a 
atitudinii pozitive faţă de sine; 
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 onestitatea.   

18  elevi – clasa a 
V a A  

Diriginte, prof. Tanasă 
Raluca  
Consilier educativ, prof. 
psiholog 
Celmare Cornel  

Laptop, Prezentare 
Power Point, 
Videopriector, tablă 
albă magnetică, 
imprimantă, markere, 
foarfece, pixuri, 
carioci, lipici, cărţi , 
carton duplex, post-it   

 
CJRAE 
Comisia 
diriginţilor de 
la Şcoala 
”Ştefan 
Bârsănescu” 
Iaşi   

2. Lecţie de 
onestitate 
prin 
Educaţia 
fiscală în 
şcoală 

Prezentare 
Brainstorm
ing 
Dialog 
 

05 iunie 
2018 
Sala de 
sport 

Activitatea a vizat educaţia copiilor în 
spiritul cetăţenesc şi al onestităţii vis-
a-vis de colectarea şi administrarea 
taxelor, impozitelor şi veniturilor. 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală continua desfăşoară  un 

133 elevi din 
clasele a III-a A, B, 
D, E 

Prof. Cătălina 

Doroşincă 

Prof. Mirela Rotaru 

Prof. Cristina Creţu. 

Prof. Radu Popescu 

Prof. Neculai 

Laptop, Prezentare 
Power Point, 
Videopriector 

Cristian 
Ţebecailo – 
public manager 
- ANAF 

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


program dedicat educaţiei şcolare, 
prin acţiuni care să vină în 
sprijinul  Campaniei de conştientizare 
privind educarea viitorilor 
contribuabili,  în cadrul Proiectului de 
Modernizare a Administraţiei Fiscale 
(RAMP) – Programul de Beneficii 
Rapide.  
Au fost prezentate informaţii 
legislative privind modul corect de 
comportare a agenţilor economici şi 
al cetăţenilor, pe înţelesul elevilor, în 
termeni simpli. S-au prezentat 
obiectivele şi misiunea A.N.A.F., 
sistemul de taxe şi impozite, precum 
şi importanţa colectării veniturilor la 
bugetul de stat. 

Bârzdâgă 

Prof. Cecilia Chifu 

Prof. Nicolae 

Viusenco 

 
 
3.  

Despre 
calităţi 

Expoziţie, 
pictură/ 
desene 

12 Iunie 
2018  

Sala de 

clasă   

Activităţile desfăşurate s-au 
concretizat în dezbateri, lucru pe 
grupuri, expoziţii, picturi/desene pe 
tema onestitatea.   

18  elevi – clasa a 
V a A  

Diriginte, prof. Tanasă 
Raluca  
Consilier educativ, prof. 
psiholog 
Celmare Cornel 

Imprimantă, markere, 
foarfece, pixuri, 
carioci, lipici, cărţi , 
carton duplex, post-it   

Asociaţia 
Părinţilor 

 

 

1. Rezultate înregistrate:  

 

a. conştientizarea factorilor importanţi ai unei învăţări eficiente şi ai unei dezvoltări armonioase a personalităţii;  
b. dezvoltarea abilităţilor de a face faţă presiunii grupului; 
c. formarea deprinderilor de a înţelege funcţionarea instituţiei de colectare a impozitelor şi taxelor; 
d. înţelegerea importanţei comportării oneste a populaţiei şi agenţilor economici vis-a-vis de acest demers; consecinţele respectării şi nerespectării comportamentului fiscal 
etc. 
e. Lucrul în echipe, formarea unor deprinderi în acest sens; 
f. Dezbatere; 
g. Dialog şi învăţarea experienţială; 
h. Listă de idei rezultată în brainstorming; 
i. Fişele de lucru, ciorchini de idei; 
 
 
 



2. Modalități de promovare în comunitate:  
a. Expoziţie de postere pe tema ”Onestitatea”;  
b. Imagini la panoul şcolii: proiecte educaţionale;  
c. Pagina de facebook; 
d. Site-ul şcolii.  

 

 

 

4. Impactul educativ:  

 

Elevii clasei a V a A au participat activ, manifestând interes pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţii desfăşurate. Utilizarea lucrului pe grupuri 

şi a picturii/desenelor le-a oferit 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. Cadrele didactice organizatoare consideră că activitatea a avut un impact educativ benefic asupra elevilor.  

 Elevii claselor a III-a au fost impresionaţi de informaţiile legislative privind modul corect de comportare a agenţilor economici şi a cetăţenilor, mai ales că au fost 
folosiţi termeni pe înţelesul elevilor,  simpli, cu exeple concrete cu care se pot întâlni şi ei atunci când merg la cumpărături cu părinţii lor. Au fost impresionaţi de beneficiile 
colectării corecte şi la termen a taxelor, impozitelor, asupra populaţiei, elevilor, şcolii, comunităţii. 

 

 

 

 

Data : 18 iunie 2018  

 

Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 

 

               Director adjunct, 

                          Prof. Cecilia Chifu 

 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 



 

 

 


