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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: Respect 

 

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. Respectul – 

o valoare 

autentică 

Dezbatere 9 mai 2018, 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

Activitatea s-a desfăşurat sub forma 

unei dezbateri, plecând de la ideea că 

prietenia este bazată pe respect 

reciproc. Fiecare elev a putut să-şi 

exprime punctul său de vedere, pentru 

ca în final să se realizeze o listă de 

reguli ce trebuie respectate pentru 

atingerea obiectivului. 

32 elevi clasa 

a V-a C 

Prof. psiholog 

Cornel 

Celmare 

Prof. 

Lăcrămioara 

Maxim 

 

Markere 

Hârtie 

Creioane 

colorate 

 

CJRAE 

Asociaţia 

Părinţilor 

Şcoala Stefan 

Bârsănescu 

2. Înainte de 

toate: 

respectul 

Atelier 21 mai 2018, 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

Atelierul a vizat dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare interpersonală, fără de 

care nu este posibil respectul reciproc. 

Elevi au învăţat să interacţioneze prin 

realizarea unor jocuri de rol; să 

identifice corect situaţiile în care lipsa 

de respect putea fi evitată şi cum. 

34 elevi clasa 

a VI-a D 

Prof. psiholog 

Cornel 

Celmare 

Prof. Mihaela 

Grigoraş 

 

Markere 

Hârtie 

Creioane 

colorate 

 

CJRAE 

 

3. Respectul 

personal şi 

în echipă 

Activitate 

experienţial

ă 

29 mai 2018, 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

Prin activitatea realizată au fost 

experimentate într-un mod activ şi fizic 

efectele respectului şi ale colaborării în 

echipă, pentru că respectul conduce la 

succesul echipei. 

30 elevi clasa 

a IV-a D 

Prof. psiholog 

Cornel 

Celmare 

Prof. Nadia 

Mihalache 

 

Markere 

Hârtie 

Creioane 

colorate 

PPT 

CJRAE 

 

4 Respectul Jocuri de 30 mai 2018, Plecând de la o introducere, bazată pe 32 elevi clasa Prof. psiholog PPT CJRAE 
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şi prietenia rol Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

o prezentare ppt, elevii clasei a V-a C a 

au realizat o activitate interactivă, pe 

echipe, bazată pe jocuri de rol, în care, 

pe rând, respectul era prezent sau 

absent. La final, au fost discutate 

rolurile, caracteristicile personajelor şi 

valorile autentice ce trebuie urmate. 

a V-a C Cornel 

Celmare 

Prof. 

Lăcrămioara 

Maxim 

 

Markere 

Hârtie 

Creioane 

colorate 

 

Asociaţia 

Părinţilor 

Şcoala Stefan 

Bârsănescu 

5. Lectorat cu 

părinţii: 

Respectul 

la şcoală şi 

în familie 

Diseminare 

activităţi în 

cadrul 

şedinţelor 

cu părinţii 

10 mai 2018,  

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

Părinţii clasei a V-a C au fost informaţi 

cu privire la activităţile desfăşurate în 

şcoală cu privire la educaţia în spiritul 

valorilor autentice. Principala valoare 

autentică prezentată luna această este 

Respectul. Atât profesorii 

coordonatori, cât şi părinţii şi-au 

exprimat opiniile şi au ajuns la un 

acord comun privind implementarea 

Respectului. 

32 părinţi ai 

elevilor din  

clasa a V-a C 

Prof. 

Lăcrămioara 

Maxim 

Prof. psiholog 

Cornel 

Celmare 

 

PPT 

Imagini din 

timpul 

activităţilor 

Hârtie 

Creioane 

CJRAE 

Asociaţia 

Părinţilor 

Şcoala Stefan 

Bârsănescu 

6. Lectorat cu 

părinţii: 

Respectul 

la şcoală şi 

în familie 

Diseminare 

activităţi în 

cadrul 

şedinţelor 

cu părinţii 

22 mai 2018,  

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

Părinţii clasei a VI-a D au fost 

informaţi cu privire la activităţile 

desfăşurate în şcoală cu privire la 

educaţia în spiritul valorilor autentice. 

Principala valoare autentică prezentată 

luna această este Respectul. Atât 

profesorii coordonatori, cât şi părinţii 

şi-au exprimat opiniile şi au ajuns la un 

acord comun privind implementarea 

Respectului. 

30 părinţi ai 

elevilor din  

clasa a VI-a 

D 

Prof. 

Lăcrămioara 

Maxim 

Prof. psiholog 

Cornel 

Celmare 

 

PPT 

Imagini din 

timpul 

activităţilor 

Hârtie 

Creioane 

CJRAE 

Asociaţia 

Părinţilor 

Şcoala Stefan 

Bârsănescu 

7. Lectorat cu 

părinţii: 

Respectul 

la şcoală şi 

în familie 

Diseminare 

activităţi în 

cadrul 

şedinţelor 

cu părinţii 

10 mai 2018,  

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan 

Bârsănescu” 

Iaşi 

Părinţii clasei a V-a C au fost informaţi 

cu privire la activităţile desfăşurate în 

şcoală cu privire la educaţia în spiritul 

valorilor autentice. Principala valoare 

autentică prezentată luna această este 

Respectul. Atât profesorii 

coordonatori, cât şi părinţii şi-au 

exprimat opiniile şi au ajuns la un 

acord comun privind implementarea 

Respectului. 

30 părinţi ai 

elevilor din  

clasa a IV-a 

D 

Prof. 

Lăcrămioara 

Maxim 

Prof. psiholog 

Cornel 

Celmare 

 

PPT 

Imagini din 

timpul 

activităţilor 

Hârtie 

Creioane 

CJRAE 

Asociaţia 

Părinţilor 

Şcoala Stefan 

Bârsănescu 

 



1. Rezultate înregistrate: 

o 7 activităţi educative în care au fost implicaţi 128 de elevi, 92 de părinţi şi patru cadre didactice; 

o 2 dezbateri tematice; 

o 3 activităţi interactive cu jocuri de rol 

o 3 lectorate cu părinţii privind educaţia pentru valorile autentice. 

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

o Site-ul şcolii 

o facebook 

o panouri expoziţionale în clasele implicate. 

3. Impactul educativ: 

o Elevii şi-au dezvoltat abilităţile de a realiza jocuri interactive, jocuri de rol, dezbateri, care au avut scopul de a le 

forma abilităţi de viaţă, respectul, o adevărată valoare autentică. 

o Părinţii au susţinut şi apreciat activităţile, implicându-se într-un program de sustenabilitate a proiectului, pe viitor. 

o Diriginţii şi învăţătorii claselor şi-au îmbogăţit portofoliul personal cu metode ce pot fi, periodic, aplicate la clasă, la 

orele de consiliere şi dezvoltare personală. 
 

 

                                                                                                                                              Director adjunct, 

                                Prof. Cecilia Chifu 

Director, 

Prof. Nicolae Viusenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


