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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: ÎNCREDERE 
 

 
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 
participanți/ 
implicați 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri implicaţi 

1. Solidaritate şi 
Încredere 
 

Dezbatere 
Studii de caz 
Joc de rol 
Chestionar 
 

26.04.2018 
Şcoala 
„Dimitrie A. 
Sturdza” 
Iaşi 

Pornind de la deviza 

“În Unire stă 

puterea!”, elevii 

clasei a VI-a A au dat 

curs unei provocări 

având la bază câteva 

studii de caz pe tema 

“Solidaritate şi 

încredere”. În urma 

dezbaterilor 

specifice, elevii au 

conştientizat faptul 

că solidaritatea 

canalizată pozitiv 

duce la creșterea 

25 elevi  
clasa a VI-a A 

NEDELCU 
TEODORESCU 
GABRIELA  
POPA GABRIELA 
 

prezentare PPT, 
postit – uri, 
videoproiector, 
planşe, fişe, 
carton colorat, 
carioci, foi 
flipchart, aparat 
foto, chestionar 

Editura „Ecou 
Transilvan” Cluj, 
Asociaţiunea  
ASTRA Năsăud 
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prestigiului de grup, 

creează o mare forță 

de asimilare și 

integrare a acestuia, 

dezvoltă relații de 

cooperare, 

comunicare, 

echilibru. Toate 

acestea duc la 

creșterea încrederii 

în sine, la puterea de 

a percepe bucuria, 

dreptatea, armonia, 

iubirea, succesul.   

2. Valori perene - 
Centenarul 
primului 
muzeul literar 
din România: 
Muzeul „Ion 
Creangă” 

Vizită 
Expoziţie 
Spectacol de 
teatru 
 

13 – 15 
aprilie 2018 
Bojdeuca 
lui Ion 
Creangă 

Membrii trupei de 

teatru “Studio 43”  

au fost invitaţi de 

către Muzeul 

Literaturii Române 

din Iaşi să participle 

la evenimentele 

desfăşurate cu 

prilejul Centenarul 

primului muzeul 

literar din România: 

Muzeul „Ion 

20 de elevi  
elevi 

Ionela Ene 
Daniela Dorcu 

Costume 
Recuzită 

Muzeul Literaturii 
Române 
TVR Iaşi 
Digi TV 
Teatrul 
„Luceafărul” 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Gheorghe Asachi „ 
Iaşi 
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Creangă”. Cu această 

ocazie membrii 

trupei de teatru au 

avut şansa de a 

demonstra 

încrederea  în 

abilităţile lor artistice 

şi în valorile 

tradiţionale 

promovate de ei. 

3. Promovarea 
încrederii în 
sine prin teatru  

Spectacol  -
concurs de 

teatru 

21 aprilie 
2018 
Cercul 
Militar Iaşi 

Membrii trupei de teatru 
a Școlii Gimnaziale 

„Dimitrie A. Sturdza” 
Iași, „Studio 43”, au 

pregătit, prin numeroase 
repetiții, un spectacol 
care a fost prezentat pe 

scena Cercului Militar 
din Iaşi, cu ocazia  

Concursului de teatru 
„Sub reflector”, 
organizat în cadrului 

Proiectului Educativ 
Interregional „Bulgăre 

de humă”, proiect 
înscris în CAER nr. 
1201/2018. Concursul a 

fost pentru copii un bun 
prilej de exersare a 
abilităţilor de 

13 elevi Ionela Ene 
Daniela Dorcu 

Costume 
Recuzită 

Muzeul Literaturii 
Române Iași    
Asociaţia „Centrul 
de Promovare 
Turistică”, Iaşi    
Asociaţia „Urmaşii 
lui Ion Creangă”, 
Iaşi 
Asociația 
Europanet 
Cercul Militar Iași 
Radio Iași 
Radio Trinitas 
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comunicare şi, totodată, 
de exprimare a 
încrederii în sine. Trupa   
de teatru „Studio 43” 

obținut „Premiul pentru 
cel mai bun scenariu” şi 
Diploma acordată de 

Radio Iaşi. 

4. Ziua 
Internaţională 
a cărţii - 
Marşul 
Lecturii sau 
Încredere în 
valoarea cărţii 

22 aprilie 2018 Grădina 
Palas 

La iniţiativa membrilor 

clubului lectură 
„Hoinari în lumea 

cărţilor”, elevii însoţiţi 
de părinţi, bunici, fraţi, 
prieteni şi cadre 

didactice au participat la 
celebrat „Ziua 

Internaţională a cărţii”  
prin lectură în public în 
Grădina Palas. 

70 de  elevi Ionela Ene 
Daniela Dorcu 
Simona Lutic 
Veronica Maxim 
Carmen Tudorache 
Irina Bârceanu 

Cărţi, pliante, 

materiale 
publicitare 

realizate de copii 

1.Casa Corpului 

Didactic,  
2.Biblioteca 

Judeţeană 
„Gheorghe 
Asachi”, 3. 

Biblioteca Centrală 
Universitară „Mihai 

Eminescu”,  
4. Colegiul 
„Richard 

Wuembrand”,  
5. Şcoala 

Gimnazială „Ionel 
Teodoreanu, 
6.Liceul 

Tehnologic „Petru 
Poni” Iași, 

7. Şcoala 
Gimnazială „Gh. I. 

Brătianu”, 
8. Colegiul 
Naţional „Mihai 

Eminescu”, 
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9. Liceul 
Tehnologic 
Economic „Virgil 
Madgearu”, Şcoala 

Gimnazială 
Grajduri 
 

 

5. 

Teddy Bear 
Hospital – 

învăţ să am 
încredere în 

medic 

Activitate de 
voluntariat 

12.04.2018 
Săli de 
grupă 

Copiii de la Grădinița cu 

Program Normal Nr. 17, 

au desfășurat această 

activitate într-o 

atmosfera plăcută şi 

prietenoasă, studenții 

încercând să-i 

familiarizeze pe copiii cu 

ideea de a merge la 

consult/spital, creând, 

astfel o legătură bazată 

pe încredere.  În 

această situaţie copiii 

au fost antrenați în 

diferite jocuri de rol: au 

fost părinţii ursuleţilor 

sau au fost doctori, 

demonstrând la rândul 

lor, cunoașterea: unor 

reguli de igienă; a unei 

 73 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 

Meiu Daniela 
Timofte Bianca 

Halate albe, 
bonete de unică 

folosință, 
protecție pentru 
papuci de unică 

folosință, mănuși 
chirurgicale, măști 
de unică folosință, 

seringi de unică 
folosință, 

fașe/pansament 
steril; 

Fructe prospete 

 Stundenți voluntari 
de la Societatea 

Studenților 
Mediciniști, Iași  
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alimentaţii sănătoase și 

a unor compotamente 

de risc pentru sănătate. 

 

6. 

 Învierea 
Domnului – 

prilej de 
cultivare a 

încrederii în 
divinitate 

Activitate 
practic 

gospogărească 

11.04.2018 
Săli de 
grupă 

Cu ocazia sărbătorilor 
de Paște, copiii au 
încondeiat ouă de 
Paște, au confecționat 
suporturi pentru ouă. 

70 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 

Meiu Daniela 
Timofte Bianca 

Ouă fierte, 
diferite modele 

de șervețele, 
cartoane colorate, 
coșuri pentru ouă 

 

Părinții copiilor 

7. 

 Atelierul 
micilor 

bucătarii – 
încrederea în 
forţele proprii 

Activitate 
practic 

gospogărească 

24.04.2018 
Săli de 
grupă 

La baza acestei activități 
a stat încurajarea 
copiilor de a participa 
efectiv la realizarea 
unor preparate culinare, 
descoperind efectiv 
tainele artei culinare, 
dar și de a dezvolta 
apetitul pentru rețete 
echilibrate nutrițional. 
Produsele preparate, au 
fost degustate de către 
copiii, sporind astfel, 
sentimentul de 
încredere în forțele 
proprii. 

75 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 

Meiu Daniela 
Timofte Bianca 

Articole de 
îmbrăcăminte 

specifică - 
bucătărie (șorț, 

bonetă) și 
ingredientele 

necesare pentru 
prepararea (făină, 

zahăr, drojdie, 
esențe, nucă 

măcinată, ulei, 
miere) 

 
Părinții copiilor 
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8. 

Pe scena 
copilăriei – 

încrederea în 
talentul 
personal 

  

concurs 20.04.2018 

Pentru acestă activitate, 
toți copiii din grădiniță 

au fost încurajați să 
pregătească un moment 
artistic, pentru a depăși 
tracul de scenă. Astfel, 

acesția au învățat 
coregrafii, au 

interpretat cântece și 
au pregătit monologuri, 
având la spectatori toți 
copiii grădiniței. O parte 

dintre momentele 
pregătite au fost 

prezentate în cadrul 
Proiectului educațional - 

Un strop de umor. 

72 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 

Meiu Daniela 
Timofte Bianca 

Costume de 
spectacol 

Părinții copiilor 

9. 

Eco natura - 
încrederea 
creării unei 

mediu 
înconjurător 

mai curat 
 

concurs 30.03.2018 

 Cu încrederea creării 
unei mediu înconjurător 

mai curat, copiii din 
grădiniță au colectat 

diferite materiale 
reciclable în vederea 
confecționării unor 

costume eco, o parte 
dintre ele fiind 

prezentate în cadrul 
Proiectului educațional - 
Creează eco, dăruiește 

din suflet. Tot în 

75 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 

Meiu Daniela 
Timofte Bianca 

Costume realizate 
din materiale 

reciclabile 
Părinții copiilor 
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atingerea scopului 
acestei activități, copiii 

au fost antrenați în 
plantarea unor semințe 
și răsaduri, observând 
pe parcurs rezultatele 

muncii lor 

10. 
Pentru că pot! 

 

Orientare 
şcolara şi 
profesională 

 

19.04.2018 
 

Participarea elevilor de 
clasa a VIII-a la 
Festivalul 
„Avanpremieră pentru 
carieră” si vizitarea 
„Salonului Ofertelor 
Educaionale” cu scopul 
de a-i ajuta să aleagă 
responsabil şi cu 
incredere opţiunea de 
continuare a studiilor . 

 

20 
Ramona Florescu 

 

Contravaloarea 
biletelor de 

autobuz 
Părinţi 

11. 

Curajul de a 
avea incredere 
incepe cu noi 
inşine 

Dezvoltare 
personală 

20.04.2018 

Elevii claselor a VI-a s-
au familiarizat cu 
conceptul de incredere 
in sine şi de asemeni au 
identificat o serie de 
modalităţi concrete de 
creştere a increderii in 
fortele proprii.  
 

48 
Ramona Florescu 
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12. Iepurasii veseli 
- increderea  in 
fortele proprii  

Concurs 25.04.2018/ 
Sala de 
grupa 

Prescolarii au fost 
solicitati sa realizeze un 
joc de tip concurs.Li s-a 
prezentat modul de 
desfasurare si regulile 
aferente jocului.Au fost 
foarte incantati, si-au 
insusit increderea  in 
fortele proprii si au 
inteles ca aceasta este o 
modalitate de a iesi 
invingator. 

25 prescolari Sbingu Marinela / 
Iurcu Ana-Maria 

Panglici pentru 
linia de 
start,masti 
(iepurasi) 

 

13. O lume 
colorată! – 
frumuseţea 
încrederii în 
diversitate 

Expoziție 
 
 

17.04.2018 
Şcoala 
„Dimitrie A. 
Sturdza” 
Iaşi 
 
Grădinița 
cu Program 
Prelungit, 
Nr. 2 

   Preşcolarii grupei mici 
au avut  sarcina de a a 
picta colile albe doar cu 
două culori: albastru și 
galben.  
Aceștia au fost grupați 
câte doi și au trebuit să 
combine aceste două 
culori după bunul lor 
plac, singura regulă fiind 
utilizarea pensonului 
cât și a degetului 
arătător. 
     Inițial, li s-a prezentat 
un model relizat de 
educatoare, pentru a le 
fi mai ușor să 
conștientizeze ceea ce 

27 preşcolari Grădinaru Emma 
Botezatu Carmen 

Coli albe, 
acuarele, 
pensoane. 
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au de efectuat. 
La final, lucrările au fost 
expuse pentru a fi 
observate. Fiecare copil 
a explicat ce a realizat: 
"cer înstelat", 
"floricele", "ploaie de 
meteoriți" etc. 
 S-a observat cât de 
mult le-a plăcut această 
activitate, prin prisma 
faptului că au dorit ca 
lucrările lor să fie 
expuse pe holul 
grădiniței.  

14. La aprozar! – 
fac totul cu 
încredere! 

Joc de rol 
 

18.04.2018 
Şcoala 
„Dimitrie A. 
Sturdza” 
Iaşi 

Preşcolarii îşi aleg 
rolurile de 
vânzător/cumpărător. 
Copiii cumpărători vor 
veni la aprozar pentru a 
cumpăra fructe şi 
legume. Se apropie de 
tarabă, salută şi cu 
încredere cer obiectele 
dorite. Vânzătorul  cere 
amănunte despre 
obiectul solicitat (Ce fel 
de mere?, Ce fel de 
ardei?) iar răspunsul 
trebuie dat în propoziţii 

24 preşcolari Neghină Rodica  
Gruia Elena-Roxana 

Tarabe 
Legume şi fructe 
din plastic 
Bani 
Pungi 
Coşuleţe 
Şorţuri 
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corecte şi complete din 
punct de vedere 
gramatical. Vânzătorul 
aşează cu grijă obiectele 
în pungă, cumpărătorul 
plăteşte cu bani 
produsele cumpărate şi 
mulţumeşte. Toţi copiii 
participă la joc atât în 
calitate de vânzător cât 
şi de cumpărător. 

15. Lăsati copiii 
să vină la 
Mine – 
încrederea în 
ajutorul divin 

Vizită Mânăstirea 

Frumoasa 

Educaţia religioasă 

constituie o latură 
aparte a educaţiei 
deoarece se lucrează 
cu sufletele copiilor 

.Preșcolarii de la 
grupa mare au mers la 
biserică unde preotul 

le-a dat poveţe, 
sfaturi, cum să fie mai 
buni, mai cuminţi, să 
asculte de părinţi , să 

facă fapte bune şi să-
şi spună rugăciunea . 
Au trecut apoi cu 

lumânarea aprinsă 
prin faţa altarului şi au 
primit sfănta 
împărtăşanie. 

25 copiii Marcu Daniela  

Tabără Iustina 

Lumânări,iconițe Părinţii, preotul 

de la Mânăstirea 
Frumoasa 
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2. Rezultate înregistrate: 

a. Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului elevilor. 
b. Implicarea elevilor în activităţi bazate pe joc şi secvenţe de autocunoaştere, prin care au înţeles ce înseamnă să fii solidar faţă de alţii.  
c. Dezvoltarea sentimentelor de încredere în sine şi în cei din jur. 
d. Aprecierea unicității fiecăruia şi receptivitate la emoțiile celorlalți. 
e. Dezvoltarea competentelor de luare a unor decizii realiste cu privire la viitor 
f. Promovarea deprinderilor de relationare pozitivă 
g. Formarea și dezvoltarea încrederii și respectului față de tradiții; Dezvoltarea încrederii și respectului față de muncă. 
h. Expoziție cu lucrările realizate. 
i. Increderea in fortele proprii; 
j. Valorificarea potențialului creativ ; 
k. Dezvoltarea creativităţii în realizarea ideilor în forme artistice variate; 
l. Sporirea încrederii în forțele proprii. 
m. Formarea unui comportament adecvat normelor de convieţuire în societate; 
n. Verificare de cunoştinţe. 

 
 

3. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Activitatea va fi promovată pe site-ul şi pagina de Facebook a şcolii. 

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

b. Rezultatele activităţii vor fi publicate într-un ghid de bune practici - „Întâlnire fără catalog!”, ce va fi editat de editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca. 
c. Pagina web a Muzeului Literaturii Române: https://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/evenimente/centenarul-bojdeucii-ion-creanga-primul-muzeu-literar-din-

romania/ 
d. Pagina de facebook a Televiziunii Române Iaşi 

https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI/videos/995306387287287/?hc_ref=ARRgxDLr0qA7wQhoSUPKz1e_PwovVVA6rUvdrIMR0EjKPQE_F2suPyp
oweA-CrcH7lg 
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e. Pagina web a Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/sediul-central-evenimente/hoinari-in-lumea-cartilor-marsul-lecturii/ 
f. Afișarea lucrărilor realizate pe holul grădiniței; 
 

 
4. Impactul educativ: 

a. Adaptare și deschidere la noi tipuri de învățare. 
b. Oferirea unui climat educaţional cât mai adecvat. 
c. Creşterea încrederii în valorile culturii române. 
d. Creşterea stimei de sine a elevilor. 
e. Promovarea valorilor tradiţionale româneşti. 
f. Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale cu accent pe dezvoltarea increderii in fortele proprii 
g. Implicarea elevilor în acţiuni care contribuie la stimularea învăţării interactive şi creşterea interesului pentru activităţile extraşcolare. 
h. Dezvoltarea socio-emotionala; 
i. Dezvoltarea fizica si psihica; 
j. Dezvoltarea cognitiva; 

k. Creşterea nivelului motivaţional şi de autocunoaştere, dezvoltarea încrederii, crearea şi consolidarea spiritului de echipă şi exprimarea dorințelor și a emoțiilor 
cu ajutorul propriilor lucrări . 

l. Preşcolarul trebuie să fie încurajat să-şi exploreze şi să-şi controleze emoţiile, să-şi înţeleagă eşecul (o sarcină mai puţin îndeplinită), să reacţioneze adecvat şi să 
se mobilizeze printr-o conduită afectivă de încredere şi nu de tristeţe, să-şi construiască stima faţă de sine prin experienţe afective pozitive. 

m. Oferirea unui climat educaţional cât mai adecvat. 
. 

 
 

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

Data:  26.04.2018                                              
                                   
                                                 Director,                                                                                                                        Consilier educativ,        
                                          Prof. Gabriela Popa                                                                                                           Prof. Elena Mocanu                                                             
 


