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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: RESPECT luna MAI 

 
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. Respectul fațǎ de 
carte 

- expunere 
-dezbatere 
-atelier de lucru 

21.05.2018 
Sala de clasă 
Biblioteca școlii 
 Grǎdina școlii 

Prin vizita organizatǎ la biblioteca 
școlii, costumați ȋn personaje din 
povești, elevii clasei pregǎtitoare B  
au ȋnvǎțat cǎ respectul faţă de cărţi 
poate fi manifestat doar prin folosirea 
lor. 

Elevii au ȋnvǎțat cum sǎ ȋmprumute, 
sǎ foloseascǎ și sǎ returzeze o carte 
de la bibliotecǎ 

- 32 elevi 
CPB  

Lungu Ștefania 
Bibliotecar: 
Dorcu Daniela 

- costume,  
- cǎrți, 
          
 
 

-părinții 

2. “Respectăm 
natura!” 

Vizitǎ 24.05.2018 
Grǎdina 
Botanicǎ, Iași 

Elevii și pǎrinții au vizitat Grǎdina 
Botanicǎ Iași conștientizând faptul că 
respectând plantele și mediul 
ȋnconjurǎtor aerul pe care ȋl respirǎ 
este mai curat, iar sǎnǎtatea 
oamenilor nu va fi pusǎ ȋn pericol. 

32 CPB  Lungu Ștefania 
 

Autobuz 
bilete 

Părinții 

3 Pe urmele 
strămoșilor 
noștri! 

vizită la Palatul 
Culturii 

23-05-2018 Elevii clasei Pregătitoare C însoțiți 
de doamna învățătoare și de câțiva 
părinți au făcut o vizită la Palatul 
Culturii din Iași cu ocazia 

24 elevi 
CPC  

Manolache 
Tudorița 

Autocar, bilete  de 
intrare 

Palatul Culturii 
Iași 
Părinții elevilor 
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Centenarului . 
4 Iubim natura și o 

protejăm! 
Dezbatere și 
concurs 

24- 05-2018 
 
 
24-05-2018 

Elevii clasei Pregătitoare C  
împreună cu doamna învățătoare au 
dezbătut importanța protejării naturii 
urmând a planta floricele pe care le 
vor îngriji. 

24 elevi 
CPC  

Manolache 
Tudorița 

Flori, pământ, 
apă, recipiente 
pentru plante 

părinții elevilor 

5 Eroii ce au fost și 
încă vor rămâne! 

Activitate 
culturală 

18.05.2018 
Școala 
Gimnazială 
Dimitrie A. 
Sturdza-sala de 
clasă 

Sărbătoarea Înălțării Domnului şi 
Ziua Eroilor se contopesc în aceeași 
slavă adusă eroismului și spiritului 
patriotic.  
Sărbătoarea a poposit și în clasa 
noastră încununată de frumoasele 
cuvinte de laudă și respect aduse 
eroilor noștri.  

23 elevi Lutic Elena 
Simona 

 
 

Părinți 
Invitat Gabriel 
Moisii- prof.de 
religie 

6 Prietenii mei, 
jandarmii! 

Abilitate de viaţă 25.05.2018 
Pompierii Iaşi 

In data de 23.05.2018 elevii  clasei I 
A au realizat o vizita la  Pompieri 
(detașamentul 2) Iaşi. Copiii au fost 
surprinși de modalitatea prin care 
pompierii, împreună cu tovarășii lor 
au  oferit tuturor o lectie de viață 
,devotement și respect.Au înțeles 
care este rolul acestora in societate și 
le-au mulțumit prin ropote de 
aplauze. 
 

23 elevi Lutic Elena 
Simona 

 ISU IAȘI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Activitate 
Cultural- 
Artistică 

Activitate              
în cadrul 
Proiectului 
CLASA IA LA 
BIBLIOTECĂ 

       23. 05.2018   
Bojdeuca Ion 
Creangă 

Într-o atmosferă de poveste , străjuită 
de marele povestitor Ion Creangă , 
copiii clasei I A au depănat câteva 
din minunatele povești lasăte de 
marele povestitor ca zeste pentru 
generațiile noi. 
Atmosfera și amabilitatea 

23 elevi Lutic Elena 
Simona 
Dorcu Daniela  

 Bojdeuca Ion 
Creangă 
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muzeugrafilor au încununat întreaga 
activitate, dăinuind sentimentul de 
respect. 

8 Odă bucuriei- 
Respect pentru 
România 

- expunere 
-dezbatere 
-atelier de lucru 

09.05.2018 
Sala de clasă 

-am preyentat tarile membre ale 
Uniunii Europene 
-am scris ii caiete numele acestora 
-am realizat desene pe această temă 
-am învăţat Imnul Uniunii Europene 

- 22 elevi Maxim Veronica -imagini cu statele 
membrec ,  
- fişe, 
- videoproiector.         
 
 

-părinți 

9 Respectăm Eroii 
Neamului 

- discuţii 
-mers la Biserică 
-interpretare de 
cântece şi poezii 

22.05.2018 
Sala de clasă 

-discuţii despre Eroii neamului 
- vizită la Mănăstirea Frumoasa 
-Vizită la mormintele Eroilor 
necunoscuţi şi interpretare de cîntece 
şi poezii 

- 22 elevi Maxim Veronica 
 Mocanu Elena 

 
- videoproiector 
-copii îmbrăcaţi în 
port popular       
 
 

-părinți, cadre 
didactice 

10 Respectul ne face 
viața mai 
frumoasă! 

Expoziție 21.05.2018 Elevii Clasei IC au prezentat proiecte 
tematice despre respect. Au lucrat 
proiectul în echipă sau individual si 
au abordat teme precum respectul 
față de Dumnezeu, natură, părinți, 
prieteni.  Activitatea și-a propus să 
cultive la elevi respectul pentru 
lumea înconjurătoare dar și 
dezvoltarea abilităților de a vorbi în 
public. 

25 de elevi 
de la clasa  
I C 

Rusu Roxana 
Mihaela 

 foi albe, -plașe, 
videoproiector, 
conexiune la 
Internet, 
calculator 

Părinţii elevilor 

11 Respect pentru 
istoria familiei 
Sturdza! 

Vizită 24.05.2018 Activitatea a vizat cunoașterea 
istoriei familiei Sturdza prin vizitarea 
Castelului de la Miclăușeni. Elevii au 
avut posibilitatea de a observa o 
expoziție cu obiecte tradiționale 
românești, cultivând astfel respectul 
pentru înaintașii noștri. 

25 de elevi 
de la clasa  
I C 

Rusu Roxana 
Mihaela 

autocar Părinţii elevilor 
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12 „Unire-n cuget și-
n simțiri” 

 vizită la 
Muzeul 
Unirii 

23-05-2018 Elevii clasei a II-a B însoțiți de 
doamna învățătoare și de câțiva 
părinți au făcut o vizită la Muzeul 
Unirii din Iași cu ocazia Centenarului 
. 

24 elevi Puiu Viorica Autocar, bilete  de 
intrare 

Muzeul Unirii 
din Iași 
Părinții elevilor 

13 „Natura  - 
prietena noastră” 

 Vizită la 
Grădina 
Botanică Iași 

 Drumeție la 
pădurea 
Cetățuia 

23- 05-2018 
 
 
24-05-2018 

Elevii clasei a II-a B au putut admira 
frumusețile naturii și au conștientizat 
importanța ocrotirii, protejării și 
respectului pe care trebuie să le avem 
față de natura înconjurătoare. 

24 elevi Puiu Viorica Autocar, bilete de 
intrare, 
vestimentație 
adecvată 
drumeției 

Grădina 
Botanică, 
părinții elevilor 

14 Respectăm 
tradiția populară 

- expunere 
-dezbatere 
-atelier de lucru 

22.05.2018 
Sala de clasă 

-meșterul popular invitat le vorbește 
copiilor despre însemnătatea 
tradițiilor și obiceiurilor unui popor. 
-se prezintă elevilor lucrări  și 
instrumente cu care acesta le 
realizează. 
-elevii asistă la realizarea unei 
sculpturi. 

- 56 elevi Chirilă Viorica 
Tudorache 
Carmen 

-lucrări de 
sculpură,  
- unelte de lucru, 
- videoproiector.         
 
 

-părinți 

15  
Ce este respectul? 

 
Dezbatere 
 
Expoziție 

 
15.05.2018 
 
Sala de clasă 
 

Elevii clasei a III-a C au lucrat 
individual și pe echipe și au aflat că 
respectul nu îl primești ci trebuie să-l 
câștigi. Au realizat machete și afișe  
cu diferite teme:  
Respect față de familie 
Respect față de persoanele în vârstă 
Respect pentru plante 
Respect pentru animale 
Buna creștere sau bunul simț se 
recunoaște prin faptul că ești plin de 
respect în relațiile cu ceilalți.  

32 elevi Ștefan Loredana  
coli A3 
markere, carioci 
videoproiector, 
calculator, 

 
Părinții elevilor 

16 Respect Armata Vizită  24.05.2018 Elevii clasei a III-a C au mers în 32 elevi Ștefan Loredana autocar Comandamentul 
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Română! Comandamentul 
Brigăzii 15 
Mecanizate 
“Podu Înalt” 

vizită la Comandamentul Brigăzii 15 
Mecanizate “ Podu Înalt“. 
Comandantul unității le-a prezentat 
copiilor evenimente și personalități 
din trecut, modul cum soldații  ne 
apără țara și ne protejează. 
Respect față de trecut, istoria 
poporului roman, Armata Română! 

 Brigăzii 15 
Mecanizate “ 
Podu Înalt“ 

17 “Suntem aici 
datorită vouă!” 

Vizită, dezbatere 23.05.2018 
Muzeul Unirii 

Prin vizita făcută la Muzeul Unirii și 
prin dezbaterea ce a avut loc acolo, 
elevii clasei a IV-a C și-au manifestat 
respectul față de istoria poporului 
român și a înaintașilor care s-au 
jertfit pentru ca noi să existăm ca 
popor.    

26 Bârceanu Irina 
Sălăgean Roxana 
Bordianu Claudia 

autocar Părinții 

18 “Respectăm 
tradițiile” 

Atelier de lucru 24.05.2018 
Cucuteni, jud. 
Iași 

Elevii au vizitat atelierul de lucru al 
artistului olar Ionela Mihuleac, au 
modelat opere din lut conștientizând 
faptul că respectând și promovând 
tradițiile poporului contribuim la 
cultivarea valorilor naționale. 

26 Bârceanu Irina 
 

autocar, lut Părinții, artist 
olar Ionela 
Mihuleac 

19 “Prețuim 
salvatorii” 

Vizită 25.05.2018 
Sediul ISU Iași 

Elevii au mers în vizită la sediul ISU 
unde le-au fost prezentate mașinile 
din dotare, dar și activitățile 
desfășurate în cazurile de urgență. 
Copiii au înțeles responsabilitatea 
imensă a acestor oameni care își riscă 
propria viață pentru a salva altele. 
Respect imens! 

26 Bârceanu Irina 
 

autocar ISU Iași 

20 Istorie-Memorie-
Respect! 

Educaţie 
cultural-artistică  

21.05.2018 
Şcoala „Dimitrie 
A. Sturdza” Iaşi 

formarea în rândul elevilor a 
sentimentului de apreciere, 
respectare și promovare a valorilor 

150 elevi  
VI A 
V A 

Nedelcu 
Teodorescu 
Gabriela  

prezentare PPT, 
postit – uri, 
videoproiector, 

Editura „Ecou 
Transilvan” Cluj, 
Asociaţiunea  
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– dezbatere, 
sesiune de 
comunicări şi 
ateliere de 
creaţie tehnico-
plastică  

autentice, românești, prin 
ansamblul activităților educativ-
formative, complementare 
procesului de învățământ. 
A fost concepută în vederea 
desfășurării unor eficiente acțiuni 
de stimulare a interesului elevilor 
pentru cunoașterea evenimentelor 
istorice din preajma Marii Uniri 
din 1918. De asemenea insuflarea 
dragostei pentru strămoşii noştri, 
pentru trecutul istoric al poporului 
nostru, pentru realizările istorice şi 
culturale, pentru limba română, 
pentru păstrarea obiceiurilor și 
tradițiilor strămoșești, precum şi 
pentru personalităţile pe care le-a 
dat acest popor de la începuturile 
sale şi până azi 

VII B 
VI B 
VII A 
VI C 

Popa Gabriela 
Mocanu Elena 
Bordianu Claudia  
Dinter Dana 
Stoleriu Raisa 
Lazur Luciana 

 

planşe, fişe, 
carton colorat, 
carioci, foi 
flipchart, aparat 
foto, chestionar 
laptop/PC; caiet 
de desen A3; 

ASTRA Năsăud 
 

21 Ştiinţa, izvor de 
cunoaştere şi 

respect! 

Activitate 
tehnico-
ştiinţifică 

excursie 

 

25.05.2018 
Muzeul 
Universităţii 
„Alexandru Ioan 
Cuza” 

Vizita laMuzeul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, unde 
copiii au fost informați despre 
materialele rezultate din 
cercetările arheologice şi a celor 
care aparţin de istoria vieţii 
academice. Astfel, au vizitat, 
Muzeul Civilizației Cucuteni 
conține unele dintre cele mai 
valoroase piese obţinute în urma 
mai multor campanii de săpături, 
la care se adaugă exponate 
provenind din Colecţia „Fundaţiei 

 Nedelcu 
Teodorescu 
Gabriela  
Popa Gabriela 
Bordianu Claudia  
Mocanu Elena 

Bani pentru 
transport și plata 
taxei de intrare, 
aparat foto. 
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Cucuteni pentru Mileniul III” și 
Muzeul Academic, ce 
deţine un spaţiu organizat atât 
după criterii tematice, cât şi prin 
raportare la diversele etape istorice 
prin care a trecut învăţământul 
superior ieşean. 
Pe parcursul întregii vizite au fost 
abordate interdisciplinar 
cunoştinţele dobândite la şcoală. 

22 Solidaritate şi 
respect pentru 
natură! - secretele 
ariilor protejate 

 25.05.2018 
Gr[dina 
Botanica 
„Anastasie 
Fatu” Iași 

Activitatea a avut drept scop 
dezvoltarea în rândul elevilor a 
spiritului de iniţiativă, a comunicării, 
stimularea unui schimb de bune 
practici în sensul formării unei 
educaţii ecologice demne de un 
cetăţean european instruit, conştient 
şi responsabil de problemele cu care 
se confruntă mediul înconjurător. 

 Nedelcu 
Teodorescu 
Gabriela  
Popa Gabriela 
Bordianu Claudia  
Mocanu Elena 

Bani pentru 
transport și plata 
taxei de intrare 

 

23 „Din respect 
pentru Europa” 

Dezbatere, 
expozitie de de 
afise si colaje 

09.05.2018 
Sala de clasă 

Elevii claselor a V-a A si a VII a A 
au celebrat „Ziua Europei” 
transmitand mesaje şi gânduri 
pozitive, realizand in echipe, 
materiale pe aceasta tema. 

               50 Insuratelu Alina Colaje, desene, 
afise, 
videoproiector 

 

24 “Respect si 
incredere in sine” 

Concurs de 
cultura generala 

21.05.2018 
Sala de clasa 

Elevii clasei a V-a A au fost supusi 
unei competitii intre echipe intr-un 
concurs pe teme diverse si adecvat 
varstei acestora. 
 

                
26 

Insuratelu Alina 
Radvan Mihaela 

Foi de scris, 
videoproiector 

 

25 “Centenarul 
Unirii- Respect si 
onoare eroilor 

Expozitie de 
desene 
Dansuri populare 

23.05.2018 
Sala de clasa, 
terenul de sport 

Elevii clasei a VII a A au realizat 
desene pe tema Centenarului Unirii, 
iar apoi au dansat pe ritmuri populare 

              25 Insuratelu Alina 
Stoleriu Raisa 

Acuarele 
Planșe A 3 
Pensoane 
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neamului” romanesti, alaturi de elevii din alte 
clase de gimnaziu. 

Costume 
populare, baloane 
in culorile 
drapelului 
romanesc 

26 “Respect fata de 
noi insine si in 
societate” 

Dezbatere: 
„Codul bunelor 
maniere” 

23.05.2018 
Sala de clasa 

Elevii clasei a VII a A au discutat si 
analizat importanta si contributia 
regulilor de buna conduita in 
societate. 

               25 Insuratelu Alina 
Petrisor Irina 

Videoproiector, 
foi de scris 

 

27 “Solidaritate si 
respect pentru 
natura!” 

Vizita 25.05.2018 
Gradina 
Botanica , Iasi 

Activitatea a avut ca scop 
constientizarea si responsabilizarea 
elevilor  de problemele cu care se 
confrunta mediul inconjurator. 

                
25 

Insuratelu Alina Contravaloarea 
biletelor de 
autobuz si taxa de 
intrare la Gradina 
Botanica. 

 

28 “Stiinta- izvor de 
cunoastere si 
respect!” 

Vizita 25.05.2018 
Muzeul 
Universitatii 
„Al. I. Cuza”, 
Iasi si Univ. 
„Al. I. Cuza”, 
Iasi 

Elevii au aflat informatii care apartin 
de istoria vietii academice si au avut 
posibiltatea de a intra in contact cu 
invatamantul superior din Iasi. 

                
25 

Insuratelu Alina Contravaloarea 
biletelor de 
autobuz 

 

 Odă limbii 
române  

Prezentare de 
proiecte 

30.05.2018 
Sala de clasă 

Activitatea a vizat cultivarea 
respectului față de limba română prin 
implicarea elevilor în proiecte de 
microcercetare. Timp de trei 
săptămâni, elevii clasei a VII-a B,  
grupați în trei echipe, „Istoricii”, 
„Geografii” și  „Filologii” s-au 
documentat, au cercetat și au realizat 
proiecte despre formarea limbii 
române, locurile de pe glob în care se 
vorbește limba română și alte limbi 

29 Prof. Ene Ionela Videoproiector  
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înrudite cu aceasta, precum și despre 
aspecte referitoare la evoluția limbii 
române literare.   

29 Din respect față 
de limba română 

Dezbatere 21.05.2018 
Sala de clasă 

Elevii clasei a VIII-a B au participat 
la o dezbatere referitoare la diferite 
greșeli de vorbire în limba română, 
frecvent întâlnite. 

22 Prof. Ene Ionela Videoproiector 
 

 

30 Istorie ‒ Memorie 
‒ Respect 

Expoziție de 
postere  
Vizionare de 
film documentar 

23.05.2018 
Sala de clasă 

Elevii clasei a VII-a B, VA au 
realizat postere pe tema Centenarului 
Marii Unirii, au vizionat un film 
documentar și au participat la o 
dezbatere cu tema: Marea Unire – 
România, la 100 de ani. 

26 Prof. Ene Ionela 
 Prof. Mocanu 
Elena 
Prof. Dinter Dana 
Prof. Nedelcu 
Gabriela 

Videoproiector 
Acuarele 
Planșe A 3 
Pensoane 

 

31 Respect pentru 
pentru viață: 
gătesc sănătos, 
mănânc sănătos!  

Atelier de gătit 24.05.2018 
Soft & Grace, 
str. Sărărie nr. 
98 
 

Elevii au identificat avantajele unei 
alimentații sănătoase, au ales 
ingredientele pe care urmau să le 
utilizeze într-o rețetă și au 
gătit sănătos, având astfel ocazia să-
și perfecționeze tehnica de lucru 
după o rețetă prestabilită. 

49 Prof. Mocanu 
Elena 
Prof. Ene Ionela 

Contravaloarea 
biletelor de 
autobuz și a 
participării la 
atelierul de gătit 
 

 

32 Lectura ca 
respect față de 
sine 

Club de lectură 29.05.2018 

Școala 
Gimnazială 
„Ionel 
Teodoreanu” 
Iași 

În cadrul Proiectului Județean 
„Hoinari în lumea cărților”, o parte 
dintre membrii clubului de lectură al 
școlii, „Cititor explorator”, au 
participat la atelierul de lucru 
organizat la Școala Gimnazială 
„Ionel Teodoreanu”. În cadrul acestui 
atelier, participanții au avut ocazia să 

3 Prof. Ionela Ene 
Bibl. Dorcu 
Daniela 

Contravaloarea 
biletelor de 
autobuz 

ISJ Iași, 
Biblioteca 
Centrală 
Universitară ”M. 
Eminescu”, 
Biblioteca 
Județeană ”Gh. 
Asachi” Iași, 
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exerseze cunoașterea de sine, să 
depășească limite impuse și 
autoimpuse, să discute despre 
obstacole și depășirea lor, despre 
aspirația spre desăvârșire, alături de 
Richard Bach și „Pescărușul 
Jonathan Livingston”.  

Librăria 
Cărturești Palas, 
Colegiul 
Național ”M. 
Eminescu” Iași , 
Colegiul 
”Richard 
Wurmbrand  Iași, 
Colegiul 
Național ”Emil 
Racoviță” Iași, 
Lic. Tehnologic 
”P. Poni” Iași, 
Șc. Gimnazială 
Grajduri Iași, 
Școala ”Gh. 
Brătianu” Iași 
 

33 Respect pentru 
vechile valori ale 
orașului Iași 

Activitate 
culturala 

25.05.2018, 
Muzeul Mihai 
Eminescu, 
Parcul Copou, 
Universitatea 
,,Al. I. Cuza”, 
Bojdeuca lui Ion 
Creangă 

Elevii claselor a VIII-a A și a VIII-a 
B au pornit vineri dimineață într-o 
incursiune culturală pentru a 
descoperi vechile personalități ale 
Iașului. Ghizii de la cele două muzee 
le-au răspuns copiilor la întrebările 
adresate și i-au ajutat să își 
aprofundeze cunoștințele și să 
înțeleagă mai bine importanța celor 
doi scriitori pentru literatura română. 
Activitatea a avut ca obiectiv atât 
familiarizarea elevilor cu universul 
muzeal, cât și cultivarea respectului 
față de trecut.  

40 Prof. Raisa 
Stoleriu 
Prof. Valeria 
Cacenschi  

- Taxele muzeale 
de intrare 
- Biletul dus-
intors CTP 

Muzeul ,,Mihai 
Eminescu”, Iași 
Bojdeuca lui Ion 
Creangă, Iași 
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34 „Istorie-
Memorie-
Respect” 

Dezbatere, 
expozitie de de 
afise si colaje 

23.05.2018 
Sala de clasă 

Elevii clasei a VI-a B au realizat afise 
si coleje cu tema Centenarului  si au 
discutat despre rolul Marii Uniri in 
istoria tarii. 

               24 Florescu Ramona Colaje, desene, 
afise 
Acuarele 
Planșe A 3 
Pensoane 
Costume 
populare, baloane 
in culorile 
drapelului 
romanesc 

 

35 “Despre empatie 
si respect” 

Consiliere si 
orientare 

21.05.2018 
Sala de clasa 

Elevii clasei a VI-a B au discutat 
despre ce inseamna empatia in 
relatiile sociale si despre respectarea 
opiniilor si sentimentelor celuilat , 
acestea fiind componente esentiale 
ale starii de bine. 
 

                24 Florescu Ramona Foi de scris, 
videoproiector 

 

36 “Din respect 
pentru natura” 

Educatie 
ecologica 

25.05.2018 
Dealul Cetatuia 

Activitatea a avut ca scop 
constientizarea si responsabilizarea 
elevilor  de problemele cu care se 
confrunta mediul inconjurator. 

                24 Florescu Ramona   

37 “Lectia de prim 
ajutor – respect 
pentru viata !” 

Educatie pentru 
sanatate 

24.05.2018 
Sala de sport 

Elevii claselor a VI-a A, B si C au 
participat la o lectie practica de 
acordare a primului ajutor in diverse 
situatii  si au inteles importanta 
fiecaruia in cazuri de acordare a 
ajutorului premedical  

                65 Florescu Ramona  Serviciul 
Judetean de 
Ambulanta Iasi 
Director dr. 
Simona Ivascu 

38 Oameni – Valori-
Locuri 

Educatie pentru 
valori 

25.05.2018 
Muzeul Unirii 
Iasi 

Elevii clasei a VI-a B au participat la o 
altfel de lectie de istorie desfasurata 
in cadrul Muzeului Unirii. A fost pus 

24 Florecu Ramona Contravaloarea 
biletelor de 
autobuz si de 
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accentul pe doua mari personalitati 
care au marcat la un moment dat 
istoria Iasului : Alexandru Ioan Cuza 
si Elena Cuza. 

intrare la Muzeu 

39 Repect pentru 
vechile valori ale 
orașului Iași 

Activitate 
culturală 

23.05.2018, 
Muzeul Unirii, 
Muzeul ,,Poni-
Cernătescu” 

Elevii clasei a V-a B au descoperit 
într-o plimbare culturală de câteva 
ore două dintre reperele culturale ale 
orașului Iași. Copiii au fost introduși 
în universul muzeal și au învățat să 
respecte atât vechile personalități, cât 
și locurile istorice și culturale prin 
care au trecut.  

22 Prof. Mihaela 
Rădvan 
Prof. Raisa 
Stoleriu 

 - Taxele muzeale 
de intrare 
 - Biletul dus-
intors CTP 

Muzeul Unirii, 
Iași, 
muzeul ,,Poni-
Cernătescu”, Iași 

40 

„Tradiții și 
obiceiuri 

românești” 
Concurs 

18.05.2018 
Săli de grupă 

Palas Mall 

Pentru acestă activitate, toți copiii 
din grădiniță au fost încurajați să 
pregătească un moment artistic din 
folclorul copiilor, pentru a participa 
în cadrul Festivalului De la Lume 
adunate și-napoi la lume date. După 
selecție, au fost alese două momente 
care să reprezente grădinița.  

62 
prescolari 
GPN 17 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 
Meiu Daniela 

Timofte Bianca 

Costume populare Părinții copiilor 

41 

„Sport și voie 
bună” 

Competiție 
sportivă 

22.05.2018 
Sala de sport a 

Școlii 
Gimnaziale 
Dimitrie A. 

Sturdza, Iași 

Activitatea propusă preșcolarilor a 
vizat dezvoltarea armonioasă a 
corpului prin realizarea unui concurs 
sportiv, dar și 
manifestarea fair-play-ului, 
demonstrând respect față de 
adversari; 

59 
prescolari 
GPN 17 

Arsinte Ada 
Cristea Iulian 

Dolhăscu Maria 
Meiu Daniela 

Timofte Bianca 

Articole de 
îmbrăcăminte și 

aparatură sportivă 
Părinții copiilor 

42 
„În vizită la 
bibliotecă” 

Vizită 
24.05.2018 
Biblioteca 

Judeţeană Gh. 

Inițierea  acestei activități nu a avut 
în vedere doar 
cultivarea și dezvoltarea dragostei 

50 
prescolari 
GPN 17 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 
Meiu Daniela 

 Părinții copiilor 
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Asachi, Iași, 
Filiala Ionel 
Teodoreanu 

pentru citit, ci și cultivarea 
respectului față de cărți, și 
respectarea normelor de conduită în 
cadrul unei biblioteci. 

Timofte Bianca 

43 

„Croitorașii 
iscusiți” 

Activitate practic 
-gospogărească 

25.05.2018 
Săli de grupă 

La baza acestei activități a stat 
încurajarea copiilor de a participa 
efectiv la realizarea unor produse 
textile (pernuțe, sacoșe din pânză 
etc.), descoperind astfel din tainele 
meseriei de croitor, dar și de a 
manifesta respect pentru această 
meserie. Produsele realizate, au fost 
expuse în grădiniță. 

54 
prescolari 
GPN 17 

Arsinte Ada 
Dolhăscu Maria 
Meiu Daniela 

Timofte Bianca 

Diferite materiale 
textile, vatelină, 

accesorii 
(nasturi), papiote 

ață, mașină de 
cusut jucărie, fiare 

de călcat de 
jucărie, metruo de 

croitorie, ace, 
cretă, tipare, 

foarfece. 

 
Părinții copiilor 

44 Respect tradițiile 
nemului nostru 

șezătoare grădiniță Cultivarea valorilor naționale și a 
respectului față de obiceiurile 
neamului nostru. 

25 
preșcolari -
grupa 
mare/30 
părinți 

Marcu Daniela  
Tabără Iustina 

Lut,sfoară,sticle,b
ețe,stuf,aracet 

părinții 

45 Din respect 
pentru mine! 

Activitate 
practică 

Grădiniță/,,Floar
e de portocal –
Iulius Mall 

Adoptarea unui comportament 
sănătos  și formarea  unui sentiment 
de împlinire, mândrie, autorespect; 

25 
preșcolari- 
grupa mare 

Marcu Daniela  
Tabără Iustina 

Legume,fructe părinții 

46 Prețuim cărțile vizită Biblioteca,,Ionel 
Teodoreanu” 

Introducerea copiilor în lumea 
cărţilor,  dezvoltarea creativității în 
exprimare,formarea  unei atitudini 
pozitive faţă de carte şi informatie 

25 
preșcolari -
-grupa 
mare 

Marcu Daniela  
Tabără Iustina 

cărți Părinții,bibloteca
ra 

47 „Verde,viață,viito
r” 

Educație 
ecologică 

3.05.2018 în 
curtea grădiniței 

Formarea la tânăra generaţie a 
atitudinii de responsabilitate faţă de 
ecosistem. 

25 
preșcolari- 
grupa mare 

Marcu Daniela  
Tabără Iustina 

Puieți de pomi 
fructiferi și tei 

părinții 

48 În lumea Activitate 22.05.2018 Preşcolarii grupei mari B împreună 27 Neghină Rodica   Biblioteca 
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basmelor!  culturală Biblioteca 
Judeţeană Gh. 
Asachi, Iași, 
Filiala Ionel 
Teodoreanu 

cu doamnele educatoare Neghină 
Rodica şi Gruia Roxana au mers în 
vizită la Biblioteca Judeţeană Gh. 
Asachi, Iași, Filiala Ionel 
Teodoreanu . Activitatea a avut ca 
obiectiv respectul faţă de cărţi: au 
învăţat ce înseamnă o bibliotecă, cum 
să răsfoiască cu grijă o carte, şi-au 
creat respectul faţă de acestea şi şi-au 
cultivat dorinţa de a o păstra în bună 
stare pentru ca ea să poată fi citită de 
câţi mai mulţi copii. 

preşcolari- 
grupa mare 

Gruia Elena-
Roxana 

 Judeţeană Gh. 
Asachi, Iași, 
Filiala Ionel 
Teodoreanu 

49 Prietenii mei, 
jandarmii! 

Abilitate de viaţă 25.05.2018 
Jandarmeria Iaşi 

Vineri, 20.05.2018 preşcolarii grupei 
mari B au vizitat Jandarmeria Iaşi. În 
cadrul activităţii copiii au descoperit 
rolul şi misiunea Jandarmeriei  
Române în cadrul societăţii, cum să 
respecte  normele necesare integrarii 
in viata sociala, precum si a regulilor 
de securitate personala; 

27 
Preşcolari -
grupa mare 

Neghină Rodica  
Gruia Elena-
Roxana 

 Jandarmeria Iaşi 

50 „In lumea 
minunata a 
basmelor” 
 

 

 

Vizita 
 

 

22.05.2018 
Biblioteca „Ghe. 
Asachi”, Iasi 
 

 

Participarea directa la aceasta 
activitate, prescolarii grupei mijlocii 
si-au dezoltat capacitatea de a 
intelege rolul bibliotecii in viata 
noastra, si-au dezvoltat 
comportamente de cooperare in 
societate si si-au consolidat abilitatea 
de a se exprima oral si de a indragi 
cartile. 

25 
prescolari 
Grupa 
mijlocie 

Sbingu Marinela / 
Iurcu Ana-Maria 
 

 

Carti cu povesti 
ilustrate, carti cu 
animale, etc. 
 

Biblioteca „Ghe. 
Asachi”, Iasi 

51  „Prietenii mei, 
Jandarmii”                                  

Vizita 25.05.2018 

Jandarmeria 

Copiii grupei mijlocii au realizat o 
vizita la Jandarmeria Romana din 
Iasi, unde au fost surprinsi de 

28 
prescolari 

Sbingu Marinela / 
Iurcu Ana-Maria 

 Jandarmeria 
Romana, Iasi 
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 Romana, Iasi modalitatea prin care jandarmii 
alaturi de prietenii lor, cateii, au 
interactionat, oferind tuturor o lectie 
de viata. Au inteles care este rolul 
acestora in societate si au fost 
intervievati de reporterul TV. LIFE 

Grupa 
mijlocie 

 

52 „Te iubesc 
natura” 

Expozitie 24.05.2018 
Gradina 
Botanica 
„Anastasie 
Fatu”, Iasi 

Copiii au fost încurajati sa-si cultive 
respectul fata de natura. Au vizitat si 
admirat tot ce poate oferi natura 
primavara. 

26 
prescolari -
grupa 
mijlocie 

Sbingu Marinela / 
Iurcu Ana-Maria 

 Gradina Botanica 
„Anastasie Fatu”, 
Iasi 

53 ,,Respect legea”                         Activitate 24.05.2018 

Sala de grupă 

Copiii grupei mici au primit vizita 
unui polițist care le a explicat cum 
trebuie sa ne comportăm pe stradă și 
în societate pentru a putea deveni 
buni cetățeni ai societății noastre . 

23 
prescolari- 
grupa mica 

Gradinaru Emma  Poliția 
Municipiului  
Iași 

54 „Respect natura” Plantare de flori 24.05.2018 
Curtea  
grădiniței 

Copiii au fost încurajați să-și cultive 
respectul față de natură. Au plantat 
flori împreună cu părinții participând 
astfel la înfrumusețarea spațiului 
grădiniței. 

22 
preșcolari -
grupa mica 

Grădinaru Emma Răsaduri de flori 

Ghiveci 

pământ 

Părinți 

 
2. Rezultate înregistrate: 

a. Activităţile au crescut atractivitatea faţă de cunoaștere, de cǎrți, de şcoală şi activităţile propuse de cadrele didactice. 
b. Elevii și –au fǎcut prima fișǎ de lecturǎ la bibliotecǎ; 
c. Formarea unui comportament adecvat și familiarizarea elevilor cu muzeele orașului Iași; 
d. Cultivarea respectului față de locurile din Iași și față de personalitățile care și-au lăsat amprenta asupra culturii și istoriei române;  
e. Descoperirea unor aptitudini noi în situații concrete de viață. 
f. Cultivarea respectului față de limba maternă și carte 
g. Educarea elevilor pentru respectarea valorilor identitare românești 
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h. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind alimentaţia sănătoasă 
i. Stimularea interesului pentru lectură 
j. Promovarea deprinderilor de comunicare pozitivă  
k. Consolidarea relaţiilor interpersonale 
l. Dezvoltarea competenţelor de receptare a mesajului artistic 
m. Realizarea de desene, afise, colaje 
n. Expozitie de desene 
o. Manifestarea sentimentului de dragoste de tara si a simtului patriotic. 
p. Implicarea copiilor in protejarea mediului inconjurator 

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

a. Promovarea activităților realizate pe pagina de Facebook a școli 

b. Mediatizarea activității la bibliotecă pe pagina web a Bibliotecii Județene Gh. Asachi  https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/filiala-ionel-teodoreanu-evenimente/ 

4. Impactul educativ: 
a. Dezvoltarea motivației intrinseci a elevilor fața de actul educativ 
b. Colaborare strȃnsǎ ȋntre școalǎ- familie- copil. 
c. Cultivarea respectului față de locurile și personalitățile importante ale orașului; 
d. Îmbunătățirea cunoștințelor cultural-istorice și literare într-o manieră ludică; 
e. Consolidarea spiritului de echipă. 
f. Creșterea interesului față de valorile identitare românești 
g. Creșterea gradului de socializare a elevilor 

Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate. 
Data:         31.05.2018                                       
                                   Director,   
     Prof. Popa Gabriela                                                                                                                      Consilier educativ,       
                Prof. Mocanu Elena                                    
 
 
                                                                                    


