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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: TOLERANŢA  
 

 
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.  ”Cum arată 
toleranţa?” 

Dezbat
ere, 
lucru 
pe 
grupuri
, 
expoziţ
ie, 
pictură
/desen
e, 
teatru  

23 
februarie 
2018  
Şcoala 
Gimnazială 
”Ştefan 
Bârsănesc
u” Iaşi  

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul orei 
de dirigenţie.  
Elevii au avut ocazia să-şi dezvolte 
capacitatea de a fi toleranţi prin 
dezbateri şi  ateliere tematice.  
Activităţile desfăşurate s-au concretizat 
în piese de teatru, expoziţii, 
picturi/desene pe tema toleranţei.  

17 elevi – clasa a V 
a A  

Prof. Tanasă Raluca  Laptop, Prezentare 
Power Point, 
Videopriector, tablă 
albă magnetică, 
imprimantă, markere, 
foarfece, pixuri, 
carioci, lipici, cărţi , 
baloane, carton 
duplex  

 

2. „Toleranţa 
– o lecţie 
de viaţă” 

Dezbat
ere 

28 
februarie  

În cadrul orei de dirigenţie, dirigintele 
clasei a prezentat un articol în care este 
evidenţiată o situaţie în care toleranţa 
este pusă în discuţie. Plecând de la 
această situaţie, elevii au dezbătut cu 
argumente pro şi contra poziţia lor faţă 
de situaţia prezentată. 

24 elevi – clasa a 
VII-a B 

Prof. Daniela Pavliuc Articol mass-media  
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1. Rezultate înregistrate:  

 
a. identificarea şi respectarea  drepturilor celorlalţi;  
b. dezvoltarea atitudinii de toleranţă.   
 

2. Modalități de promovare în comunitate:  
a. Expoziţie de postere pe tema ”Toleanţa”;  
b. Poze;  
c. 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 teatrului şi a 

picturii/desenelor le-a oferit posibilitatea de a  exersa diferite roluri, ceea ce i-a ajutat să înţeleagă şi să respecte drepturile şi libertăţile celorlalţi. Cadrul didactic 

organizator consideră că activitatea a avut un impact educativ benefic asupra elevilor.  

 

 

 

 

 

Data : 28 februarie 2018  

 

Consilier educativ, prof. Roxana Niţă 
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