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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: Empatie 
2.  

Nr. 
crt. 

Denumire 
activitate 

Tipul de 
activitate (ex: 
dezbatere, 
concurs, 
expoziţie etc.)  

Data organizării 
și locul 
organizării 

Prezentare succintă a activităţii (5 
rânduri)  

Nr. elevi 
participa
nţi/implic
aţi 

Profesori organizatori Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1. Minunea Vizionare de film 25.01.2018 După vizionarea filmului Minunea a 
urmat o dezbatere, pornind de la 
analiza comunicării artistice prin 
literatură și film, copiii având astfel 
ocazia să  dobândească competenţe 
noi de relaţionare cu profesorii, 
colegii, părinţii şi comunitatea, cum 
ar fi: empatie, ascultare activă, 
utilizarea registrelor formale şi 
informale în comunicare, 
managementul emoţiilor în procesul 
de comunicare. 

90 Prof. Ene Ionela 
 Prof. Elena Mocanu 
 Prof. Popa Gabriela 
Prof. Florescu Ramona 

17 RON Comitetul de 
părinţi  
 Cinema City 
Iulius Mall 

2.  Personajul literar 
cu care mă identific 

Dezbatere  
 

29.01.2018 
30.01.2018 
 

Pornind de la lecturile personale ale 
fiecărui elev și de la vizionarea unui 
videoclip despre empatie, s-a 
realizat o dezbatere care a avut ca 
scop cunoaşterea de sine prin 
raportarea la sentimentele 
personajelor, identificarea unor 

74 

 

Prof. Ionela Ene 
Bibl. Dorcu Daniela 

Coli A 4 
albe și 
colorate 
Creioane 
colorate 
Post-it-uri 
colorate  
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modele pentru elevi prin valorile pe 
care le reprezintă, conștientizarea 
rolului  empatiei în relaţiile dintre 
semeni.  

Markere 
Videoproi
ector 

3.  Părintele părinților 
mei, pentru o zi 

Dezbatere 
Joc de rol 
 

 După vizionarea unui videoclip 
despre empatie și o dezbatere pe 
această temă, elevii  și-au imaginat, 
prin joc de rol, cum s-ar comporta 
dacă, pentru o zi,  ar fi părinţi, iar  
părinţii lor ar deveni copii acestora . 
De asemenea, au redactat eseuri în 
care și-au exprimat așteptările lor în 
calitate de copil.  

30 Prof. Ionela Ene Videoproi
ector 

 

4 „Dacă-aș fi 
fost.....fata 
moșneagului,fata 
babei ,cocoșul 
baba,găina,moșn
eagul"joc de rol 
 Empatia pe 
înţelesul nostru” 

Joc de rol 29 ianuarie 
Sală de lectură  

Elevii Clasei  I A au organizat pe data 
29.01.2018 un joc de 
rol(descoperind ulterior rolul 
empatiei) 
Scopul jocului a fost verificarea 
modului in care copiii cunosc 
comportamentele unor personaje,au 
deprinderea de verbalizare a trăirilor 
sufletești ,pot să găsească soluţii in 
diferite contexte. 
Ulterior învăţătorul a prezentat un 
videoclip în care  a exemplificat rolul 
empatiei în relaţiile dintre copii. 
Elevii au înţeles ce înseamnă să fii 
empatic cu cei din jurul lor.  

24 de 
elevi de la 
Clasa I A  

Lutic Simona Teatru de 
păpuși 
marionete
, 
siluete,șap
că,videopr
oiector, 
conexiune 
la 
Internet, 
calculator 

Părinţii clasei 
IA 

5 „Personaj  din 
povesti  pot fi și 

Desen 29.01.2018  Desenul copiilor a avut rolul de a 
evidentia capacitate lor de 

24 de 
elevi de la 

Lutic Simona Bloc de 
desen,crei

Părinţii clasei 
IA 
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eu” empatizare ,de interpretare corectă 
a rolului de regizor ,formarea 
discernământului moral. 

Clasa I A oane 
colorate,a
cuarele,pe
nsoane. 

6 „Vânătoarea de 
comori. Empatia 
pe înţelesul 
nostru” 

Vânătoare de 
comori 

22.01.2018 şi 
26.01.2018, sala 
de clasă 

Elevii Clasei pregătitoare A au 
organizat pe data 22.01.2018 o 
vânătoare de comori. Elevii au 
descoperit în final comoara (o cutie 
cu bomboane si un bileţel cu 
valoarea lunii: „empatia”). Ulterior 
învăţătorul a prezentat un videoclip 
în care accentul cade pe importanta 
înţelegerii celor din jur şi pe ajutorul 
oferit celorlalţi. Elevii au înţeles ce 
înseamnă să fii empatic cu cei din 
jurul lor. O activitate similară a fost 
derulată de elevii Clasei pregătitoare 
B pe data de 26.01.2018. 

29 de 
elevi de la 
Clasa 
pregătito
are A şi 
31 de 
elevi de la 
Clasa 
pregătito
are B 

Paula Brăescu şi 
Ştefania Lungu 

2 cutii de 
bomboane
, foi albe, 
videoproie
ctor, 
conexiune 
la 
Internet, 
calculator 

Părinţii celor 
două Clase 
pregătitoare 

7 „Personajele sunt 
mai aproape de 
mine” 

Vizionarea piesei 
de teatru 
„Năzdrăvanul din 
stele”. 

25.01.2018, 
Teatrul 
„Luceafărul” 

Elevii clasei pregătitoare A au 
vizionat piesa de teatru 
„Năzdrăvanul din stele”. Ulterior, 
elevii au analizat personajele 
prezentate şi au încercat să 
înţeleagă comportamentul lor, 
încercând să se pună în locul lor. Ei 
au discutat despre alte soluţii 
dezirabile, pornind de la firul epic 
prezentat. 

29 de 
elevi de la 
Clasa 
pregătito
are A  

Paula Brăescu  Transport
ul elevilor 
de la 
şcoală la 
teatru   s-a 
realizat cu 
autocarul 
oferit de 
Teatrul 
„Luceafăr
ul”. 

Părinţii 
elevilor din 
Clasa 
pregătitoare 
A au plătit 
costul 
biletului 
necesar 
pentru 
vizionarea 
piesei de 
teatru. 
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Teatrul 
„Luceafărul” 
s-a ocupat de 
transportul 
elevilor. 4 
părinţi 
voluntari au 
supravegheat 
elevii alături 
de cadrul 
didactic. 

8 „Pot să înţeleg 
pentu că vreau să 
fiu înţeles” 

Joc de rol 30.01.2018 Elevii clasei a IV-a C au vizionat un 
clip video, au dezbătut situaţiile 
prezentate și au discutat despre 
ceea ce înseamnă a empatiza cu cei 
din jur. După au fost împărţiţi pe 
grupe, s-au îmbrăcat în emoţii și au 
purtat „ochelarii” personajelor 
reușind să redea cu succes situaţiile 
date. 

26 elevi 
(clasa a 
IV-a C) 

Bârceanu Irina  
videoproie
ctor, 
calculator 

Părinţii 
elevilor 

9 „Dacă poţi, şterge 
lacrima!” 

dezbatere  30.01.2018 Elevii claselorau fost împărţiţi în 4 
echipe. Fiecare echipă  a discutat pe 
marginea unei imagini din cele 4 
prezentate şi a prezentat ulterior 
clasei modalităţi prin care putem fi 
empatici, realizându-se astfel un 
ciorchine cu definiţii ale empatiei. 
Ulterior d-na învăţătoare prezentat  
elevilor un videoclip în care accentul 
cade pe importanta înţelegerii celor 

25 de 
elevi de la 
clasa  
I C 
29 elevi 
clasa II C 
25 elevi 
clasa IV B 
 

Rusu Roxana Mihaela 
 Mocanu Elena 

 foi albe, 
videoproie
ctor, 
conexiune 
la 
Internet, 
calculator 

Părinţii 
elevilor 
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din jur şi pe ajutorul oferit celorlalţi. 
Elevii au înţeles ce înseamnă să fii 
empatic cu cei din jurul lor.  
După acest moment elevii au 
decorat batistuţe şi au scris pe ele 
cuvinte cu sens asemănător, celui de 
empatiei,din punctul lor de vedere. 

10 Părintele părinţilor 
mei, pentru o zi 

Dezbatere 
Joc de rol 

26.01.2018 
Şcoala „Dimitrie 
A. Sturdza” Iaşi 

Activitatea a avut drept scop 
îmbunătăţirea strategiilor 
comunicaţionale cu adulţii, prin 
transpunerea empatică a elevilor în 
sistemul complex de nevoi, temeri, 
valori şi convingeri ale propriilor 
părinţi. 
Pornind de la un decalog al 
sfaturilor, copiii, organizaţi pe 
grupe, au argumentat poziţia cu 
privire la posibilul conflict 
generaţional, transpunându-se în 
locul unuia dintre părinţi. Ulterior, 
prin completarea unor rebusuri  au 
descoperit calităţile dorite de copii 
de la un părinte ideal, dar şi cele ale 
unui copil ideal. 

25 elevi  
 clasa a 
VI-a A 

Nedelcu Teodorescu 
Gabriela 
Popa Gabriela 

Videoproi
ector, 
planşe, 
fişe, 
carton 
colorat, 
carioci, 
rebus, foi 
flipchart, 
aparat 
foto 

 

11 Parintele parintilor 
mei, pentru o zi 

dezbatere 25.01.2018 
Scoala 

Elevii vor incerca  sa dea o scurta 
definitie termenului Empatie. 
Vor discuta despre parintele ideal 
vs parintele mai putin ideal. Se vor 
pune in locul parintelui pentru 
cateva momente si vor vorbi despre 

24/ cl. VII 
A 

Insuratelu Alina Markere, 
foi ciocan 
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asta. 

12 Empatia – părintele 
părinţilor mei 
pentru o zi  

dezbatere 26.01.2018 Elevii clasei a VIII-a B vor începe 
activitatea printr-un brainstorming, 
răspunzând la întrebarea ,,Ce este 
empatia?” Vor urmări  apoi un scurt 
videoclip despre empatie și pe niște 
hârtii colorate vor scrie câte un 
cuvânt care să înceapă cu literele 
cuvântului empatie și care să 
caracterizeze  o persoană empatică. 
De asemenea, copiii se așază pe un 
scaun, în faţa clasei, și încearcă să se 
transpună în pielea unui coleg sau al 
unui personaj literar. Ultima 
activitate din cadrul orei este 
realizarea unor planșe în care copiii 
se pun în pielea părinţilor și cum ar fi 
dacă rolurile s-ar inversa.  

21 Prof. diriginte Raisa 
Stoleriu 

Videoproi
ector, 
calculator, 
foi ciocan, 
carioci 

 

13 

Copacul Empatiei Dactilopictură 
19.01.2018, 

G.P.N. Nr. 17, 
Iași 

Activitatea a debutat printr-o scurtă 
convorbire despre empatie, în urma 
căreia s-a stabilit cu copiii un cod al 
culorilor empatice (ex. Roșu - curaj). 

Ulterior, aceștia au realizat o 
lucrare de dactilopictură; copiii de 
la grupa mare ajutând grupele mai 
mici. Lucrările au fost expuse într-
un copac, numit Copacul Empatiei. 

56 
preșcolari 

Arsinte Ada, Dolhăscu 
Maria, Meiu Daniela, 

Timofte Bianca 

Blocuri de 
desen, 

acuarele 
tempera, 
foarfece, 

fire de 
lână, 

farfurii de 
unică 

folosinţă 

Părinţii 

14 
Codul empatic Poster 

22.01.2018, 
G.P.N. Nr. 17, 

Pentru această activitate, copii au 
realizat un poster dintr-o inimă 

50 
preșcolari 

Arsinte Ada, Dolhăscu 
Maria, Meiu Daniela, 

Coli de 
carton, 

Părinţii 
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Iași îndoită cu mesajul: Este greu să 
vindeci o inimă frântă, gândește 
înainte să vorbești, urmând ca 

aceștia să o vindece, lipind diferite 
elemente, respectând codul 

empatic  stabilit. 

Timofte Bianca carioci, 
stickere, 

perforato
are, lipici, 

hârtie 
creponată
, farfurii 
de unică 
folosinţă. 

15 

Brățările empatiei 
Confecţionare de 

obiecte 
artizanale 

23.01.2018, 
G.P.N. Nr. 17, 

Iași 

În cadrul acestei activităţi, copiii au 
confecţionat o brăţară, respectând 
codul empatic, urmând ca această 

să fie dăruită unui coleg. 

47 
preșcolari 

Arsinte Ada, Dolhăscu 
Maria, Meiu Daniela, 

Timofte Bianca 

Sârmă 
Jenilla, 

mărgele 
de mărimi 

și culori 
diferite, 
coșuleţe 

Părinţii 

16 

Cu inima dăruind, 
un ceai încălzit 

Activitate practic-
gospodărească 

26.01.2018, 
G.P.N. Nr. 17, 

Iași 

Copiii au ajutat la prepararea 
ceaiului, urmând ca acesta să fie 

dăruit părinţilor și bunicilor. 

40 
preșcolari 

Arsinte Ada, Dolhăscu 
Maria, Meiu Daniela, 

Timofte Bianca 

Cutii cu 
ceai, 

zahăr, 
pahare de 

unică 
folosinţă, 
apă caldă, 

lămâi, 
tavă 

Părinţii 

 
3. Rezultate înregistrate: 

a. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi, elevi și părinţi, elevi și profesor;  
b. Conștientizarea importanţei empatiei; 
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c. Dobândirea unor competenţe noi de relaţionare cu profesorii, colegii, părinţii şi comunitatea, cum ar fi: empatie, ascultare activă, utilizarea registrelor formale şi 
informale în comunicare, managementul emoţiilor în procesul de comunicare; 

d. Stimularea lecturii; 
e. Atitudine pozitivă a elevilor faţă de actul comunicării artistice; 
f. Stimularea exprimării opiniilor personale. 
g. Activităţile au stimulat comunicarea la nivelul grupului de elevi şi creşterea atractivităţii faţă de şcoală şi activităţile propuse de cadrele didactice. 
h. Jurnal cu fotografii de la activităţile desfășurate; 

4. Modalităţi de promovare în comunitate (link-uri și alte evidenţe): 
a. Activitatea a fost promovată pe pagina de Facebook a şcolii. 
b. Diseminarea activităţilor la nivelul școlii; 
c. Realizarea unui Cd cu fotografii din timpul activităţilor derulate; 
d. Expoziţii cu lucrările realizate. 

Linkuri: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=659574597500235&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661297503994611&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/141067859350914/videos/661298447327850/ 

https://www.facebook.com/141067859350914/videos/661299773994384/ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661305283993833&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661966653927696&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661995763924785&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662014750589553&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662017623922599&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662403713883990&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=659574597500235&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661297503994611&id=141067859350914
https://www.facebook.com/141067859350914/videos/661298447327850/
https://www.facebook.com/141067859350914/videos/661299773994384/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661305283993833&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661966653927696&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=661995763924785&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662014750589553&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662017623922599&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662403713883990&id=141067859350914
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662405170550511&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662406277217067&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662407873883574&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662425093881852&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662477173876644&id=141067859350914 

https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-Dimitrie-A-Sturdza-Ia%C5%9Fi-141067859350914/ 

 
5. Impactul educativ: 

a. Creșterea stimei de sine a elevilor 
b. Stimularea interesului părinţilor și a elevilor faţă de școală. 
c. Cre;terea atractivităţii faţă de actul educativ, contribuie la stimularea învăţării interactive şi previn abandonul şcolar. 
d. Sensibilizarea copiilor și creșterea reponsabilităţii faţă de valorile morale autentice; 
e. Întărirea parteneriatului Grădiniţă – Familie. 
f. Implicarea unui număr mare de părinţi și copii în organizarea activităţilor. Creșterea sentimentului de întrajutorare și cooperare între partenerii educaţionali. 

 
 

Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activităţile realizate. 
Data:       30.01.2018            
                              

                      Director,                                                                                                                        Consilier educativ,                                    
                          Prof. Gabriela Popa                                                                                                            Prof. Elena Mocanu 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662405170550511&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662406277217067&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662407873883574&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662425093881852&id=141067859350914
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662477173876644&id=141067859350914
https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-Dimitrie-A-Sturdza-Ia%C5%9Fi-141067859350914/

