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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE”, AN ȘCOLAR 2018-2019 

 
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: CETĂȚENIE ACTIVĂ ȘI LEADERSHIP- luna octombrie 
 

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 
particip
anți/im
plicați 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1. Atelierul de 
leadership 

Dezbatere 
Joc de rol 

26.10.2018 
Școala 
Gimnazială 
„Dimitrie 
A. Sturdza” 
Iași 
 

Elevii au fost puși într-un…pericol imaginar în cadrul 
activității Atelierul de leadership. Aflați pe un vas care 
se scufundă, având vârste și profesii diferite (medici, 
ingineri, doctor, preot, salvamar, polițiști, artist, 
politician…) au discutat, au luat inițiativa organizării 
operațiunilor de salvare, au negociat, și-au asumat 
responsabilități, au decis cine va fi salvat primul, cine va 
rămâne ultimul.  Au aflat astfel care dintre ei are 
calitățile unui lider adevărat și care preferă să urmeze un 
lider. 

287 Diriginți/ 
Invățători 
Profesori de 
educație civică 

Proiector 
Fișă de lucru 
Aparat de 
fotografiat 
Markere 
 

 

2 De vorbă cu 
un leader! 

Intălnire cu un 
model uman 
de leader 

29.10.2018 Un grup de elevi au avut bucuria de a se întîlni și a afla 
direct de la un invitat special, tânăr, Ana Maria Plumb- 
președinta Asociației Studenților Francofoni din Iași, 
coordonator principal al Universității de vară pentru 
elevi- SummersIS, membru în Grupul de lucru Iași- 
Capitala Tineretului din România, care sunt secretele 
unui bun leder. 

90 Prof. inv. Primar 
Ștefania Lungu 
Diriginți 

Proiector 
Fișă de lucru 
Aparat de 
fotografiat 
Markere 

 

Asociației 
Studenților 
Francofoni 

din Iași 

3. Donează o 
carte! 

Concurs 22-
26.10.2018 

În spiritul  dezvoltării  unui comportament social activ şi 
responsabil, precum și a promovării ideii de voluntariat 
elevii școlii au participat la concursul „Donează o carte! 
prin care au îmbogățit fondul de carte al  bibliotecii școlii 

130 Prof. Ene Ionela 
Prof.înv. primar 
Brăescu Paula, 
MaximVeronica

350 de cărți Asociația 
Părinților 

Școla 
Sturdza 
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cu cărți. Clasa care a donat cele mai multe cărți  a fost 
premiată cu un tort.  

, Dămbu, 
Mihaela, 
Bârcean Irina, 
Ștefania Lungu 
Bibliotecar 
Dorcu Dana 

Iași  

4. Copiii 
dăruiesc 
speranță! 

Activitate 
social 
filantropică 

8-
26.10.2018 

Elevii școlii s-au implicat activ și în prin  ajutorul 
financiar oferit unui copil bolnav, internat la 
Spitalul de Urgență Sfânta Maria, Iași care are 
nevoie de un tratament de specialitate la o clinică 
din străinătate. Suma de bani(3841 ron) a fost 
colectată în urma realizării unui târg de obiecte, 
confecționate sau donate de către elevi cu sprijinul 
părinților, realizat în curtea școlii. 

328 Invățători 
clasele 
pregătitoare-IV 
Educatori GPP 
nr.2 Iași 

Suma de 
bani(3841 
ron) donată 
Obiecte 
confecționat
e,  obiecte 
donate 

Asociația 
Părinților 

Școla 
Sturdza 

Iași 
 Spitalul 

de Urgență 
Sfanta 

Maria, Iași 
5. Cartea ‒ un 

călător prin 
milenii 

Proiect 10-
24.10.2018 

Elevii și-au exersat abilitățile de comunicare,  de lucru în 
echipă, de public speaking prin  prezentare de proiecte la 
limba și literatura română. 

120  Prof. Ene Ionela 
 Prof. Olaru 
Mihaela 
 

  

6. IA ȘI 
CITEȘTE! 

Concurs 25.10.2018 Activitatea constă în promovarea unor cărţi citite de elevi 
prin realizarea unor scenarii originale  în funcţie de 
inventivitatea şi viziunea elevilor asupra cărţilor. Elevii 
se vor organiza, la alegere,  în grupe sau vor promova 
singuri cartea citită, exersându-și astfel exersat abilitățile 
de comunicare,  de lucru în echipă, de public speaking. 

53 Prof. Ene Ionela 
Bibl.Dorcu 
Daniela 

Recuzită Asociația 
Părinților 

Școlii D.A 
Sturdza 

Iași 

7. Mândru că 
sunt român, 
în zi de 
sărbătoare!. 

 

flashmobul 26.10.2018 
terenul de 
sport 

Cultivarea valorilor cetățeniei active prin activitățile 
desfășurate sub semnul marii Uniri cu ocazia Zilelor 
Școlii Gimnaziale „Dimitrie A. Sturdza” Iași,   din 
dorința de a consfinți legătura cu înaintaşii, cu istoria 
locului și comunitatea, a avut un succes deosebit prin 
flashmobul Mândru că sunt român, în zi de sărbătoare! 
realizat pe terenul de sport al școlii   care s-a finalizat cu 

665 Toate cadrele 
didactice 
 

Baloane cu 
heliu 
 

Asociația 
Părinților 

Școlii D.A 
Sturdza 

Iași 
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tradiționala lansare a  baloanelor purtătoare ale mesajelor 
elevilor. S-a reaprins astfel speranța că prin activitățile 
desfășurate dascălii şcolii dintre Cetăţuia şi Frumoasa 
vor zidi în sufletele elevilor o „cetăţuie” frumoasă, 
purtătoare de valori perene 

 
 

Rezultate înregistrate:  

a. Formarea unor atitudini responsabile la elevi; 
b. Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi; 
c. Creşterea numărului de voluntari; 
d. Dezvoltarea unui comportament social activ şi responsabil 

2. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Pagina Facebook a Școlii Gimnaziale „Dimitrie A. Sturdza” Iași https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Dimitrie-A-Sturdza-Iaşi- 
b. Pagina web : http://scoaladasturdza.ro/category/proiecte/ 
c. Comunicat de presa la  Buna  Ziua Iași 

3. Impactul educativ: 
a. Implicarea elevilor în acţiuni comune, care au dus la creşterea încrederii de sine; 
b. Identificarea unor probleme ale semenilor și găsirea unor soluţii alternative la problema respectivă; 
c. Creşterea interesului pentru activităţile şcolare. 
d. Exersarea  abilităților de comunicare,  de lucru în echipă, de public speaking de leader 
e. Cultivarea valorilor cetățeniei active prin activitățile desfășurate sub semnul marii Uniri cu ocazia Zilelor Școlii Gimnaziale „Dimitrie A. Sturdza” Iași,    

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

 
Data:                  30.10.2018                              
                                   Director,                                                                                                                         Coordonator programe și proiecte educative,                                                                                                                             
                                 Prof. Popa Gabriela                                                                                                           prof. înv. primar Lungu Ștefania 


