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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 

2.  
Nr. 

crt. 

Denumire 

activitate 

Tipul de activitate 

(ex: dezbatere, 

concurs, expoziție 

etc.)  

Data 

organizării 

și locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității (5 rânduri)  Nr. 

elevi 

parti

cipan

ți/ 

Profesori 

organizatori 

Resurse materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. Promovăm 

toleranța! 

Dezbatere 

Studiu de caz 

14.02.2018 Pornind de la declarația adoptată de 

UNESCO în 1995, referitoare la toleranță, s-a 

realizat o  dezbatere pe această temă, apoi 

prin brainstorming fiecare elev a identificat 

un cuvânt prin care poate defini toleranța. 

Aceste cuvinte au fost scrise pe postere având 

forma mâinilor copiilor și au fost afișate în 

sala de clasă. S-au identificat atitudini 

tolerante/intolerante întâlnite în 

societate/școală/clasă, apoi s-a realizat un 

studiu de caz pornind de la un conflict 

interetnic, stabilindu-se cauzele, consecințele 

și soluții de rezolvare a acestuia. 

29 

 

Prof. Ene 

Ionela 

Hârtie colorată 

Markere 

Bandă dublu adezivă 

 

2. Culoarea 

toleranței 

 19-

28.02.2018 

Pornind de la semnificațiile toleranței, s-a 

desemnat o culoare a toleranței pentru clasă și 

timp de 10 zile fetele au purtat o panglică 

albastră, iar băieții o banderolă de aceeași 

culoare.  

80 Prof. Popa 

Gabriela 

Prof. 

Mocanu 

Elena 

Prof. Ene 

Ionela 

 

Panglici/Banderole 

albastre 

Comitetele de 

părinți ai 

clasei 

3.  Rolul secret Joc de rol 14-

28.02.2018 

Fiecare elev a identificat un coleg din clasă 29 Prof. Ene 

Ionela 

Postituri  
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față de care și-a manifestat intoleranța și timp 

de două săptămâni s-a străduit să transforme 

atitudinea intolerantă într-una tolerantă. La  

sfârșitul celor două săptâmâni, fiecare elev a 

scris pe un postit un mesaj de tipul    „Ești 

special pentru că...” pe care i l-a oferit 

colegului față de care a fost intolerant. 

 

4 Toleranţa-in 

sens creştin 

Dezbatere 

Studiu de caz 

12-

27.02.2018 

In cadrul orelor de religie elevii au identificat 

în texte biblice mesajul  divin pentru 

toleranţă, pe care le-au scris pe hartie 

colorată. Deasemenea au fost identificate 

cazuri concrete în care trebuie să dovedim 

însuşirea acestei valori. 

100 Prof. Elena 

Mocanu 

Hârtie colorată 

Markere 

Bandă dublu adezivă 

 

5 PACT – Pace, 

Altruism, 

Cooperare, 

Toleranţă 

Dezbatere 

Studii de caz 

Chestionar 

Expoziţie 

 

26.02.2018 

Şcoala 

„Dimitrie A. 

Sturdza” 

Iaşi 

Activitatea “PACT – Pace, Pace, Altruism, 

Cooperare, Toleranţă” şi-a propus 

educarea nonviolentă a copiilor, astfel 

încât să nu preia modelul comportamental 

violent, să nu înţeleagă şi să accepte 

violenţa ca pe ceva firesc, să îşi gestioneze 

propriile comportamente, să asimileze 

metode de relaţionare nonviolente, să 

dezvolte şi să adopte un comportament 

echilibrat şi tolerant în relaţia cu ceilalţi. 

25  
VI-a 

A 

NEDELCU 
TEODORESC
U GABRIELA  
POPA 
GABRIELA 
 

Coli carton duplex, 
prezentare PPT, 
aparat foto, 
chestionar, 
videoproiector, 
planşe, fişe, carton 
colorat, carioci, foi 
flipchart,  

 

6 Școala tuturor 

– să fim 

toleranți 

-dezbatere 

- expoziție 

22.02.2018 

Sala de 

clasă 

-se audiază povestea Școala tuturor și se 

identifică caracteristici ale atitudinii tolerante 

-se completează chestionarul ce cuprinde un 

set de întrebări referitoare la toleranță 

-se realizează posterul intitulat POMUL 

- 31 

elevi 

Hârcă Elena 

Tudorache 

Carmen 

- poveste:”Şcoala 

tuturor!”-  , 

chestionare, poster, 

laptop, 

videoproiector.          

-părinți 
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TOLERANȚEI.  

 

7 Protecţie şi 

siguranţă 

Prezentarea de 

informaţii cu 

ajutorul metodelor 

interactive 

02/02/18  Elevii Clasei pregatitoare A au participat la o 

activitate interesanta. Cu ajutorul metodelor 

interactive, elevii au dobandit informatii utile 

pentru siguranta si protectia lor. 

Reprezentanti ai Inspectoratului pentru 

Situatii de Urgenta al judetului Iasi i-aiu 

ajutat pe elevi să înţeleagă cum pot 

administra eficient riscurile în cazul unui 

cutremur şi cum ii pot ajuta colegii lor. 

29 de 

elevi 

CPA 

Paula 

Brăescu  

Calculator, pliante, 

fluturaşi 

Inspectoratul 

pentru Situaţii 

de Urgenţă al 

judeţului Iaşi 

8 Invăţăm să fim 

toleranţi şi să 

ne jucăm 

împreună 

Vizionarea piesei 

de teatru 

“Frumoasa şi 

bestia”. 

1.02.2018, 

Teatrul 

„Luceafărul

” 

Elevii clasei pregătitoare A si B au vizionat 

piesa de teatru „Frumoasa şi Bestia. Ulterior, 

elevii  s-au jucat împreună şi au învăţat să fie 

mai toleranţi unul cu celălalt.  

29 de 

elevi 

CPA, 

CPB 

Paula 

Brăescu şi 

Ştefania 

Lungu 

Transportul elevilor 

de la şcoală la teatru   

s-a realizat cu 

autocarul oferit de 

Teatrul 

„Luceafărul”. 

Părinţii 

elevilor  

9 Tolerața=acce

ptare
 

dezbatere 

 

chestionar, 

expoziție 

02.02.2018 Elevii clasei I B au povestit întâmplări 

tolerante și intolerante , au dezbătut situațiile 

prezentate și au completat un chestionar  

Suntem  toleranți? 

23 

elevi 

Maxim 

Veronica 

videoproiector, 

calculator, 

chestionare, desene 

Părinții 

elevilor 

10 “Suntem o 

echipă- 

Toleranța 

începe cu 

noi!” 

expoziție 22.02.2018 Elevii au lucrat în echipe , au colaborat, și-au 

împărțit sarcinile în mod egal, s-au ascultat și 

au reușit să realizeze afișe cu mesaje 

educative despre ce înseamnă să fii tolerant. 

23 

elevi 

Maxim 

Veronica 

Coli albe hârtie, 

markere, carioci 

Părinții 

elevilor 

11 Ferdinand Film 7.02.2018 

Cinema 

City Iaşi 

Elevii clasei IC şi a II a B au vizionat filmul 

„Ferdinand” la Cinema City. 

52 

elevi 

Rusu Roxana 

Mihaela 

Puiu Viorica 

 Părinţii 

elevilor 

12 „Toleranţa 

vine din 

inteligenţă”L. 

Blaga 

dezbatere 27.02.2018 Elevii claselor I C şi  II B au discutat despre 

ce înseamnă pentru ei toleranţa, au găsit 

cuvinte cu înţeles asemănător pentru acest 

cuvânt şi au dat exemple de situaţii în care 

52 

elevi 

Rusu Roxana 

Mihaela 

Puiu Viorica 

videoproiector, 

calculator, 

chestionare 

Părinții 

elevilor 
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oamenii pot manifesta toleranţă unii pentru 

alţii. 

13 “Toleranța se 

învaţă!” 

desen 27.02.2018 Elevii au lucrat în echipe , au colaborat, și-au 

împărțit sarcinile în mod egal, si au învăţat să 

colaboreze în cadrul aceluiaşi desen cu orice 

alt elev dintr-o clasă diferită de a lor. 

52 

elevi 

Rusu Roxana 

Mihaela 

Puiu Viorica 

Coli albe hârtie, 

markere, carioci 

Părinții 

elevilor 

14 „Suntem 

toleranți?” 

dezbatere 

 

chestionar 

14.02.2018 Elevii clasei a III-a C au povestit întâmplări 

tolerante și intolerante , au dezbătut situațiile 

prezentate și au completat un chestionar  

Suntem  toleranți? 

32 

elevi 

Ștefan 

Loredana 

videoproiector, 

calculator, 

chestionare 

Părinții 

elevilor 

15 “Toleranța 

începe cu noi” 

expoziție 21.02.2018 Elevii au lucrat în echipe , au colaborat, și-au 

împărțit sarcinile în mod egal, s-au ascultat și 

au reușit să realizeze afișe cu mesaje 

educative despre ce înseamnă să fii tolerant. 

32 

elevi 

Ștefan 

Loredana 

Coli albe hârtie, 

markere, carioci 

Părinții 

elevilor 

16 Inimi 

tolerante! 

Dezbatere 

 

Macheta 

27.02.2018 Preşcolarii grupei mari şi ai grupei mijlocii au 

desfăşurat o activitate comună sub denumirea 

“Inimi tolerante!” 

Preşcolarii au urmărit desfăşurarea acţiunii 

poveştii “Răţuşca cea urâtă” şi au reuşit să 

înţeleagă că a fi tolerant înseamnă a-l accepta 

pe cel din preajma sa, a-i respecta opinia şi a-i 

trata pe ceilalţi aşa cum le-ar conveni să fie 

trataţi ei înşişi. 

41 

preşc

olari 

GPP 

nr.2 

Sbîngu 

Marinela 

Neghină 

Rodica 

Gruia Elena-

Roxana 

Iurcu Ana-

Maria 

calculator, machetă, 

răţuşte , măşti cu 

personaje din 

povestea  “Răţuşca 

cea urâtă” 

 

 

3. Rezultate înregistrate: 

a. Oferirea posibilității elevilor de a se  asculta unii pe alţii, de a  căuta ei înşişi soluţii şi alternative, acceptând comunicarea ca sursă de întreţinere a relaţiei pozitive 

cu sine şi cu ceilalţi 

b. Dezvoltarea toleranţei la elevi în ceea ce priveşte diferitele culturi şi tradiţii 

c.  Educarea elevilor pentru un stil de viaţă nonviolent 

d. Identificarea, monitorizarea şi descurajarea acelor persoane cu comportament deviant, care tulbură procesul de învăţământ, agresează  elevii, produc distrugeri de 

bunuri. 

e. Implicarea elevilor în activităţi bazate pe joc dramatic şi secvenţe de autocunoaştere, prin care au înţeles ce înseamnă să fii tolerant faţă de alţii şi cum poţi ajuta pe 

cineva la nevoie.  
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f. Stimularea comunicării la nivelul clasei de elevi, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă 

verbală şi fizică etc. 

g. Colaborarea cu părinţii elevilor pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale, prin mijloace nonviolente. 

h. În urma activităţii derulate elevii au înţeles ce înseamnă toleranța. Activităţile au stimulat comunicarea la nivelul grupului de elevi şi creşterea atractivităţii faţă de 

şcoală şi activităţile propuse de cadrele didactice. 

i. urma celor două activităţi derulate elevii au înţeles ce înseamnă să fii tolerant faţă de alţii şi cum poţi să-i ajuţi pe alţii în situaţii extreme (cutremur etc). 

Activităţile au stimulat comunicarea la nivelul grupului de elevi şi creşterea atractivităţii faţă de şcoală şi activităţile propuse de cadrele didactice. 

j. Chestionare: Suntem toleranți? 

 

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

a. Rezultatele activităţii vor fi publicate într-un ghid de bune practici - „Întâlnire fără catalog!”, ce va fi editat de editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca. 

b. Activităţile au fost promovate pe pagina de Facebook a şcolii: a doua activitate 

(https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.678202718970756/678202592304102/?type=3&theater) si prima 

(https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.678201972304164/678201765637518/?type=3&theater) 

c. Diseminarea activităților la nivelul școlii 

d. Promovarea activităților realizate pe pagina de Facebook a școlii 

5. Impactul educativ: 

a. Îmbunătățirea relațiilor elev-elev, elevi-profesori, copil-părinte. 

b. Implicarea elevilor în acţiuni care contribuie la stimularea învăţării interactive şi creşterea interesului pentru activităţile şcolare. 

c. Oferirea unui climat educaţional cât mai adecvat. 

d. Crearea unor alternative pozitive pentru rezolvarea conflictelor 

 

Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate. 

 

Data:                                                

                                   Director,                                                                                                                        Consilier educativ,             

                                    prof. Popa Gabriela                                                                                                dir. adj Elena Mocanu 

https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.678201972304164/678201765637518/?type=3&theater

