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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: Sănătate și mișcare-luna noiembrie 

 
 

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 
participa
nți/implic
ați 

Profesori 
organizat
ori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1 Mişcare, voie bună, 
muncă în echipă! 

flasmob 22.11.2018 
 Sala de 
sport a 
şcolii 

Toti elevii şcolii noastre de la învăţământul primar şi 
gimnazial au exersat timp de o 15 zile un dans, 
zumba, după o coregrafie stabilită de profesorii de 
educaţie fizică. Repetitiile s-au facut atât in cadrul 
orelor de educaţie fizică cât şi în afara lor, în pauze, 
dar şi la orele de muzică şi mişcare, la învăţământul 
primar. S-a exersat cu mult entuziasm şi bucurie, iar 
rezultatul activităţilor s-a concretizat în flasmobul 
realizat în data de 22.11.2018 

700 elevi 
primar 

gimnaziu 

30 Echipament 
sportiv 
Sistemul de 
sonorizare 
audio 

Asociația 
Părinților 
Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 

2 Sănătate-mişcare-
competiţie! 

Club de tenis 
Club de fitnes 
Antrenament 
fotbal, 
handbal, 
atletism,  
Concurs 
Exatlon 

1-
22.11.2018 
Sala de 
sport 
 Terenul de 
sport 
 Sala de 
tenis 
 Sala de 
fitnes 

Elevii de gimnaziu au avut şansa sa participe, in 
număr destul de mare, la activităţile de club 
desfăşurate timp de 15 zile, în funcţie de 
aptitudinile sportive coordonaţi de profesorii de 
educaţie fizică. Antrenamentul  făcut a fost 
incununat de Concursul Exatlon organizat în data de 
22.11.2018. 

230 elevi 
de 

gimnaziu 

15 Echipament 
sportiv 
Sistemul de 
sonorizare 
audio 
 Baza 
sportivă 

Asociația 
Părinților 
Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 

3. Părinţi sportivi, copii 
sportivi! 

Competiţie 
sportivă 

22.11.2018 Perechi formate dintr-un elev şi un părinte al 
acestuia au participat la o întrecere sportivă, 

30 de 
elevi 

Prof. de 
educaţie 

Sală de 
sport, mingi, 

Asociația 
Părinților 
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realizată pe nivel de clase. Părinţii, alături de elevi , 
s-au implicat cu entuziasm în cele 4 probe sportive. 

primar şi 
30 de 
părinţi 

fizică- 
Cristea 
Iulian 
15 
învăţători 

diplome Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 

4 Sănătos, voios, 
creativ!  
 

Atelier de 
realizare a 
unor 
decorațiuni 
din fructe și 
legume  

20.11.2018 
Școala 
Gimnazială 
”Dimitrie A. 
Sturdza” 
 

Elevii organizați în echipaje formate din 3-5 membri 
la învăţământul gimnaial şi toată clasa la 
învăţământul primar  au decorat în mod creativ un 
platou cu legume și un platou cu fructe înțelegând 
faptul că o prezentare frumoasă și creativă a 
legumelor și fructelor poate stimula consumul 
acestora mai mult.  

230 elevi 
gimnaziu 
130 elevi 

primar 

15 
profesori 
5 
învăţători 

Fructe, 
legume, 
instrumente 
de lucru  și 
materialele 
igienico-
sanitare  

Asociația 
Părinților 
Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 

5 Artitudini-fructe și 
legume 

Expoziție-
concurs cu 
decorațiuni 
din legume și 
fructe 

20.11.2018 
Școala 
Gimnazială 
”Dimitrie A. 
Sturdza” 
 

Elevii au expus platourile decorate creativ cu 
legume și fructe realizate anterior în cadrul 
atelierului de decorațiuni Sănătos, voios, creativ!. 
Platourile realizate de copii au fost premiate de un 
juriu format din cadre didactice și părinți, apoi au 
fost consumate de elevi cu multă poftă. 

230 elevi 
gimnaziu 
130 elevi 

primar 

15 
profesori 
5 
învăţători 

Fructe, 
legume 
 Platouri, 
materiale de 
prezentare 

Asociația 
Părinților 
Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 

6 Sănătate și  
solidaritate în 
comunitate! 

Voluntariat 19-
23.11.2018 
Școala 
Gimnazială 
”Dimitrie A. 
Sturdza” 
 

Elevii au donat fructe, legume și alimente sănătoase 
pe care le-au donat Fundației „Solidaritate și 
Speranță” în vederea asigurării prânzului a 100 de 
copii, încurajând astfel și pe semenii lor să manânce 
sănătos. 

820 de 
elevi și 

preșcolari 
GPP nr.2 
și GPN 17 

45 cadre 
didactice 

Fructe, 
legume, 
alimente 
neperisabile 

Asociația 
Părinților 
Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 
Fundația 
„Solidaritate 
și Speranță”  
Parohia 
Sfinții 
Împărați 
Constantin și 
Elena, Iași 

7 Plimbare prin 
Grădina Botanică 

 Drumeţie 6.11.2018 
Grădina 

Elevii s-au plimbat prin multitudinea de specii de 
arbori, s-au jucat  și s-au bucurat de ieșirea în 

30 elevi 
primar 

Prof.înv. 
primar 

Autocar 
Aparat de 

30 de părinții 
elevilor 
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 Botanică 
 

mijlocul naturii. Donea 
Ramona 
 

fotografiat  

8 La cățărat! Jocuri 
sportive la 
Zero Gravity 

16.11.2018, 
Zero 
Gravity, Iaşi 

Elevii au participat la jocuri antrenante în spaţiul de 
căţărat Zero Gravity. Ei au învăţat să se caţere, fiind 
supravegheaţi şi îndrumaţi de 4 angajaţi de la Zero 
Gravity. 

26 de 
elevi 
primar 
 

 Prof.înv. 
primar 
Paula 
Brăescu  

închirierea 
autocarulului 
intrarea la 
Zero Gravity  

26 de părinţii 
4 antrenori 

9 Copiii sănătoși, 
creativi și expresivi! 
 
 
 

 
Cerc de 
lectură 
 
 
 
 

 
19 .11.2018 
 
 
 
 

 
Elevii au participat la jocuri antrenante în sala de 
clasă  . Ei au învățat că sănătatea e cuvântul cel mai 
des  folosit în zilele noastre :de la alimentele 
sănătoase la stilul de viață... Așa că s-au întâlnit la 
cercul de lectură pentru a găti ceva bun sufletului 
nostru: rețetele prieteniei. 

 
26 elevi 

primar 
 
 
 

 
Prof.înv. 
primar. 
Lutic 
Simona 
Bibl.Dorc
u Dana 

 
Fișe de lucru 
 
 

 
Biblioteca 
școlii  
 
 

10 Sănătatea înainte de 
toate! 

Dezbatere 16.11.2018 Colorând o mănușă copiii au înțeles unde se ascund 
cei mai mulți microbi și cum trebuie să se spele 
corect pe mâini pentru a se menține sănătoși. Copiii 
au primit și un săpunel.  

30 de 
elevi 
primar 

Prof.înv. 
primar 
Bârceanu 
Irina 

30 săpunuri 30 de părinții 

11 Salata de sănătate Concurs 21.11.2018 Micii școlari au degustat legume și fructe, 
importante surse de vitamine și scut împotriva 
bolilor. 

30 de 
elevi 
primar 

Prof.înv. 
primar 
Bârceanu 
Irina 

Fructe și 
legume 

Părinții 

12 O zi plină de zȃmbet Vizită la 
Clinica 
stomatologic
ă 

25.11.2018  Vizitele elevilor, alături de părinţi şi profesori, 
organizate la clinica stomatologică, au avut ca scop 
familiarizarea elevilor cu cabinetele medicale 
stomatologice şi însuşirea unor deprinderi corecte 
de îngrijire a cavităţii bucale. 
 
 

64 de 
elevi şi 50 
de părinţi 

Prof înv. 
Primar 
Ştefania 
Lungu 
Prof înv. 
Primar 
Ştefan 
Loredana 
 

Aparatură 
medicală, 
cadouri: 
mere, 
periuţe de 
dinţi, pastă 
de dinţi, 
jocuri, 
desene 
animate 
educative; 

Clinica 
Esthetics 
Centru 
urgenţe 
stomatologic
e 
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13 Vreau să fiu sănătos!   Activitate 
practică 

21.11.2018 Elevii au învăţat sa-şi prepare singuri o limonadă 
pentru a evita consumul sucurilor din comerţ. 

31 de 
elevi 

primar 

Prof înv. 
Primar 
Ştefania 
Lungu 
 

34 lămâi, 
miere de 
albine, apă 
plată, 
ustensile 

2 părinţi 

14  
Dans și voie bună! 
 
 
 
 

 
 
Club de dans 
 
 
 

 
 
26.11.2018 
Școala 
Gimnazială 
”Dimitrie A. 
Sturdza” 

 
Elevii au participat la jocuri antrenante în sala de 
clasă. Ei au învăţat să se miște antrenant, fiind 
supravegheaţi şi îndrumaţi de instructori de la 
Dance Studio Iași. Armonia dansului și mișcările au 
fost bucuria întregii activități. 
 

 
15 elevi 
 
primar 
 

 
Prof. Lutic 
Simona 
 
 
 

 
Cd cu muzică 
Coregrafie 
muzicală 
 
 
 

 
 
Asociația 
Părinților 
Școala 
Sturdza Iași 
Dance Studio 
Iași 

15 Alimentele potrivite 
pentru o sănătate de 
fier 

Atelier de 
lucru 

19.11.2018 Foarte puţine persoane acordă importanţă 
detaliilor de pe ambalajul produselor pe care le 
achiziţionează, probabil şi din cauză că nu ştiu exact 
cum să interpreteze aceste informaţii. Activitatea 
propusă vizează în principal, cunoaşterea criteriilor 
de selecţie a produselor alimentare ambalate şi 
neambalate, pentru a ne forma un stil de viaţă 
sănătos şi a deveni consumatori informaţi. 

75 elevi 
clasele a 

V-a  

Prof. 
Gabriela 
Nedelcu 
Teodores
cu 
 

Produse 
alimentare 
ambalate şi 
neambalate, 
fişe de 
observaţie, 
rechizite, 
prezentare 
PPT, 
videoproiect
or, aparat 
foto. 

 

16 Sănătate minte-trup 
– o armonie 
perfectă! 

Dezbatere, 
Concurs de 
prezentări 
PPT 

23 .11.2018 Viaţa ne oferă foarte multe lucruri pe care le putem 
considera valoroase, însă cea  mai preţioasă este 
sănătatea. Activitatea desfăşurată a avut ca scop 
cunoaşterea modalităţilor de menţinere şi 
îmbunătăţire a stării de sănătate, conştientizarea şi 
implicarea elevilor în acţiuni privind respectarea 
unui regim de viaţă şi alimentar echilibrat, în 
vederea dezvoltării armonioase a organismului. 

24 elevi cl 
a VII-a 

Prof. 
Gabriela 
Nedelcu 
Teodores
cu 
Prof. 
Gabriela 
Popa 

Calculator, 
videoproiect
or, aparat 
foto, 
postere, 
prezentări 
PPT 

Părinţi  
 

http://www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/citeste-etichetele-pentru-a-alege-sanatos-2779919/
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Considerăm că nutriţia corespunzătoare, sportul şi 
lectura sunt elementele ce stau la baza unei vieţi  
sănătoase. 

 

17 “Să râdem cu 
sănătate – de 
realitate!” 

Concurs de 
epigrame  

26.11.2018 Competiția a urmărit crearea unui cadru de 
comunicare și creativitate a elevilor pasionaţi de 
literatură, prin promovarea ideilor și cunoștințelor 
generale despre calitatea serviciilor din alimentaţie 
şi a produselor alimentare, scoţând la iveală o serie 
de “deficienţe” din acest domeniu, într-un mod cât 
mai distractiv, prin crearea unor epigrame ce 
reflectă cu precizie “cauzele” analizate. Cu cele mai 
reuşite epigrame, copiii au realizat posterul 
“Calitatea produselor şi serviciilor, în viziunea 
consumatorilor”. 

24 elevi cl 
a VII-a 

Prof. 
Gabriela 
Nedelcu 
Teodores
cu 
Prof. 
Gabriela 
Popa 
 

Calculator, 
videoproiect
or, aparat 
foto, postere 

 

18 Învățăm să mâncăm 
sănătos! 

Dezbatere 22.11.2018 
Laboratorul 
de biologie 

Pe grupe de lucru elevii au desenat piramida 
alimentelor. O prezentare ppt a adus informații 
suplimentare despre alimentația sănătoasă. Au 
avut loc dezbateri pe tema ,,Învățăm să mâncăm 
sănătos”. Scopul activității: conștientizarea elevilor 
privind sănătatea și igiena alimentației. 

50 elevi 
clasa a VI-
a A, B  

Prof. 
Durbaca 
Nicoleta 

Foi de lucru, 
creioane 
colorate, 
carioci, 
prezentare 
ppt.  

Părinți 

19 Caloriile, prieteni sau 
dusmani? 
 

Dezbatere, 
prezentare 
ppt 
 
Concurs pe 
echipe 
 

20.-21 
11.2018 
Sc.Gim. 
„D.A.Sturdz
a” 
 

Cu ajutorul calculatorului de calorii si cu exemple 
realizate in prezentari ppt se va face promovarea 
unor comportamente alimentare sănătoase 
adecvate sănătaţii fizice şi psihice a elevilor. 
 

120 elevi 
cl. a VII-a, 
a VIII-a 

Prof. 
Biolan 
Lucia 

Calculator, 
videoproiect
or,tabla, 
portofolii,leg
ume,fructe 

 

20 Dinti frumosi si 
sănătoși! 
 

Dezbatere, 
prezentare 
ppt,  
lucrul cu 
materiale 
dentare 

20.11.2018 Familiarizarea elevilor cu unele reguli de baza 
referitoare la igiena orala, acumulare de noi 
cunostinte referitoare la sanatatea dentara 

75 elevi 
cl. a VII-a 

Prof. 
Biolan 
Lucia 

Calculator, 
videoproiect
or,tabla,plan
se 
portofolii, 
materiale 

Clinica 
stomatologic
a,  
Forna Clinic 
Str.Mihail 
Kogalniceanu
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dentare ,nr.2, Iasi 
Doctor in 
medicina  
Doriana 
Agop Forna 

21 Chimie şi 
Sănătate! 

Dezbatere 
Ziua 
Naţională 
fără Tutun 

15.11.2018 
Laboratorul 
de ştiinţe 

Etapele activităţii: 
1.Videoclip: Tar in cigarette/www.keepvid.com 
2.Prezentarea unor „fişe de identitate”pentru  
principalele substanţe cu potenţial cancerigen din 
fumul de ţigară 
3.Experiment:prepararea extractului apos de 
nicotină  
(utilizat ca insecticid pentru pământul plantelor de 
apartament)  
 
 
 
 

125 elevi 
cl.a VII-a, 
a VIII-a 

Prof. 
Loghin 
Marinica 

Calculator, 
videoproiect
or, 
„fişe de 
identitate” 
în format 
electronic 
şi listat, 
ustensile de 
laborator:ins
talaţie de 
filtrare 

 

22 „Sănătate... 
într-o carte” 

Dezbatere și 
concurs 

16.11.2018 
Școala 
Gimnazială 
”Dimitrie A. 
Sturdza” 
 

Elevii au realizat o prezentare a unui fruct și 
compuneri pe tema „Rolul mișcării în păstrarea 
sănătații”.  
 

17 elevi Olaru 
Mihaela 

Proiector 
Calculator 
Coli A4 
Prezentări 
diverse 
Aparat de 
fotografiat 
Diplome 
Cadouri 

- 

23 Competiție și miscare concurs Noiembrie 
2018 

Echipa de handbal băieți au participat la 6 etape de 
joc, cîștigând de fiecare dată iar în final au obținut 
locul I pe municipiul Iasi. 

10 elevi Prof. 
Cristea 
Iulian 

  

 
 

2. Rezultate înregistrate: 
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a. Toți elevii participanți au primit premii și diplome  
b. Conștientizarea elevilor privind sănătatea și igiena alimentației. 
c. Stimularea creativității elevilor 
d. Colectarea a aproximativ  1000 de kg de fructe și legume și asigurarea prânzului copiilor Fundației „Solidaritate și Speranță” 
e. La activităţi au participat peste 800 de elevi şi 60 de profesori, toți elevii participanți au primit premii și diplome  
f. Diminuarea/eliminarea consumului de alimente nesănătoase prin înlocuirea acestora cu fructe și legume 
g. Formarea unor atitudini și comportamente responsabile privind sănătatea (Elevii au început să își aducă la școală fructe și legume pentru masa din timpul programului) 
h. Stimularea creativității elevilor prin crearea unor contexte favorabile   
i. Îmbunătățirea relațiilor școală-familie, precum și a relațiilor părinți-copii prin stimularea autonomiei elevilor privind sănătatea și alimentația 
j. Implicarea elevilor în acţiuni comune care au dus la creşterea încrederii de sine 
k. Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură a unor elevi prin creșterea stimei de sine ca urmare a valorizării unor competențe ce nu pot fi identificate întotdeauna în cadrul 

orelor de curs 
l. Copiii au devenit mai atenți la igiena mâinilor. 
m. creşterea interesului elevilor faţă de şcoală şi activităţile propuse de cadrele didactice. 
n. Colaborarea cu 4 instituţii din comunitatea locală 

 
 

3. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/sanatate-si-miscare-proiect-de-promovare-a-unui-stil-de-viata-corect-la-scoala-dimitrie-a-sturdza--205745.html 
 
https://www.bzi.ro/sanatate-si-miscare-la-scoala-gimnaziala-dimitrie-a-sturdza-din-iasi-foto-video-674842 
 
http://scoaladasturdza.ro/category/proiecte/ 
 

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

Flashmob       https://www.facebook.com/UslipIasiNews/videos/1947419418710012/ 

 
Activitatea 1 https://www.youtube.com/watch?v=ew1C5poRY1c 
 
                      https://www.facebook.com/141067859350914/videos/198509901058818/?epa=SEARCH_BOX 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/sanatate-si-miscare-proiect-de-promovare-a-unui-stil-de-viata-corect-la-scoala-dimitrie-a-sturdza--205745.html
https://www.bzi.ro/sanatate-si-miscare-la-scoala-gimnaziala-dimitrie-a-sturdza-din-iasi-foto-video-674842
http://scoaladasturdza.ro/category/proiecte/
https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-Dimitrie-A-Sturdza-Ia%C5%9Fi-141067859350914/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/UslipIasiNews/videos/1947419418710012/
https://www.youtube.com/watch?v=ew1C5poRY1c
https://www.facebook.com/141067859350914/videos/198509901058818/?epa=SEARCH_BOX
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Activitatea 2 https://www.youtube.com/watch?v=bYBlWZIj3T8 
 
                      https://www.facebook.com/141067859350914/videos/2300534136845914/?epa=SEARCH_BOX 
 
Activitatea 3 https://www.facebook.com/stef.lungu.5/videos/1027558604083782/ 
                     https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924665860991106/924665247657834/?type=3&theater 
Activitatea 4 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921418394649186/?type=3&theater 

        https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918777204913305/918777138246645/?type=3&theater 
                   https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918777204913305/918777091579983/?type=3&theater 
 
Activitatea 5 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921415864649439/921414781316214/?type=3&theater 
 
Activitatea 6 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921411737983185/921410511316641/?type=3&theater 
 
Activitatea 7 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.906804276110598/906802852777407/?type=3&theater 
 
Activitatea 8 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918774114913614/918773984913627/?type=3&theater 
 
Activitatea 9  https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918808298243529/918807441576948/?type=3&theater 
 
Activitatea 10 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921418394649186/?type=3&theater 

                      https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921418451315847/?type=3&theater 
                     https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921419884649037/?type=3&theater 
Activitatea 11https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.917600858364273/917600531697639/?type=3&theater 

 

Activitatea 12 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924663054324720/924661194324906/?type=3&theater 

                     https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924663054324720/924661107658248/?type=3&theater 

 Activitatea 13  https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924659237658435/924659037658455/?type=3&theater 

   Activitatea14 
https://www.youtube.com/watch?v=wRVhHNEaDVU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FBhCdRIWIz90JJS0sPvOj6ADASFYCI3CoDZgsHWk7sUZcZ8SXkaOItGU 

Activitatea 18 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924696814321344/924696427654716/?type=3&theater 

https://www.youtube.com/watch?v=bYBlWZIj3T8
https://www.facebook.com/141067859350914/videos/2300534136845914/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/stef.lungu.5/videos/1027558604083782/
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924665860991106/924665247657834/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918777204913305/918777138246645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918777204913305/918777091579983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921415864649439/921414781316214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921411737983185/921410511316641/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.906804276110598/906802852777407/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918774114913614/918773984913627/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918808298243529/918807441576948/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921418394649186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921418451315847/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921424614648564/921419884649037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.917600858364273/917600531697639/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924663054324720/924661194324906/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924663054324720/924661107658248/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924659237658435/924659037658455/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=wRVhHNEaDVU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FBhCdRIWIz90JJS0sPvOj6ADASFYCI3CoDZgsHWk7sUZcZ8SXkaOItGU
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.924696814321344/924696427654716/?type=3&theater
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 Activitatea 19 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921509791306713/921509204640105/?type=3&theater 

                     https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.919345128189846/919344328189926/?type=3&theater 

Activitatea 20 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921511757973183/921511391306553/?type=3&theater 

Activitatea 23      https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918626888261670/918626554928370/?type=3&theater 
 
 

4. Impactul educativ: 
a. Diminuarea/eliminarea consumului de alimente nesănătoase prin înlocuirea acestora cu fructe și legume 
b. Formarea unor atitudini și comportamente responsabile privind sănătatea 
c. Stimularea creativității elevilor prin crearea unor contexte favorabile   
d. Îmbunătățirea relațiilor școală-familie, precum și a relațiilor părinți-copii prin stimularea autonomiei elevilor privind sănătatea și alimentația 
e. Implicarea elevilor în acţiuni comune care au dus la creşterea încrederii de sine 
f. Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură a unor elevi prin creșterea stimei de sine ca urmare a valorizării unor competențe ce nu pot fi identificate întotdeauna în cadrul 

orelor de curs 
g. În urma derulării fiecărei activităţi   din luna noiembrie, elevii au înţeles că sportul aduce nu numai distracţie şi relaxare, ci este  şi un instrument de dezvoltare a abilităţilor 

sociale.   Elevii au concluzionat că sportul îi antrenează să îmbine competitivitatea cu integritatea, să fie corecţi şi cinstiţi, să-şi creeze relaţii interumane de calitate, să 
socializeze, să aleagă un regim de viaţă sănătos şi echilibrat,  să se bucure de viaţă atât în anii de şcoală, cât şi mai târziu, în viaţa de adult. 

h.  Printr-o atentă observare sistematică a comportamentelor elevilor şi  în urma discuţiilor purtate cu elevii, părinţii şi cadrele didactice  s-a constatat o schimbare majoră în 
atitudinea elevilor de la şcoala noastră, concretizată în: 

 Adoptarea unui stil de viaţă sănătos - elevii au înţeles  că practicarea unui sport şi alegerea unei alimentaţii sănătoase întăresc imunitatea, previn îmbolnăvirile şi 

obezitatea, ajută la dezvoltarea corectă a musculaturii, întăreşte sistemul osos, ajută la o postură corectă şi, nu în ultimul rând, aduc  beneficii vieţii, atât în 

copilărie, cât şi mai târziu. 

 Încredere în forţele proprii - elevii au învăţat că practicarea sportului îi va ajuta să aibă încredere în forţele proprii, îi va ajuta să-şi antreze permanent  stima de sine 

şi că au şanse minime să devină adulţi depresivi, stresaţi şi să dezvolte comportamente deviante. 

 Fair Play – activităţile  derulate ( întreceri, concursuri, dezbateri) au reuşit să le dezvolte  copiilor răbdarea şi spiritul de fair play.  Elevii îşi  aşteaptă cu mai multă 

răbdare  rândul, îşi ascultă profesorul, îşi respectă coechipierii şi adversarii,  respectă regulile jocului . 

 Leadership şi muncă în echipă – activităţile pe grupe i-au învăţat pe elevi importanţa muncii în echipă. De asemenea, o echipă le-a oferit contextul perfect pentru a 

se putea familiariza cu ideea de lider şi de a observa ce înseamnă un lider autentic, o abilitate extrem de utilă în viaţa de adult. 

https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921509791306713/921509204640105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.919345128189846/919344328189926/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921511757973183/921511391306553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.918626888261670/918626554928370/?type=3&theater
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 Respect, Incredere,  Disciplina - activităţile sportive derulate, au avut ca scop  îndeplinirea obiectivelor de a-i învăţa   pe copiii ce înseamnă auto-disciplina, 

încrederea şi respectul. Elevii au conştientizat că sportul formează caractere puternice, copii cu personalitate şi adulţi de succes.  Sportul   le formează deprinderi 

legate de stabilirea unor obiective şi cum să lucreze din greu pentru a le atinge 

 Angajamente pe termen lung – finalizarea cu succes a tuturor activităţilor, a demonstrat capacitatea elevilor de a- şi  onora  angajamentele pe termen lung, 

indiferent dacă joacă într-o echipă, dacă sunt într-un cor sau într-un proiect  şcolar. 

 NU deciziilor greşite - elevii au învăţat că practicarea  unui sport  le va oferi  şanse minime să ia decizii greşite în viaţă, precum să consume alcool, să fumeze sau să 

încerce drogurile. Copilul care practică sport,  învaţă în timp cât este de important să ai un regim de viaţă sănătos şi echilibrat şi să ia deciziile care îi sunt benefice. 

 Integrare, coeziune, relaţionare – Activităţile comune derulate au oferit şansa tuturor elevilor de a participa la activităţi pe care le considerau imposibile pentru ei, 

au generat prietenii între elevi, părinţi şi profesori şi au deschis calea spre colaborarea cu instituţiile din comunitatea locală. 

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 17, IAȘI 

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: Sănătate și mișcare - luna noiembrie 
 

2. Nume prenume cadru didactic Avăcăriței Maria Roxana, Bădărău Emanuela, Dolhăscu Maria, Meiu Daniela, Timofte Bianca Andreea  Grupa: mică, mijlocie, mijlocie-
mare 
 

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 
participa
nți/implic

ați 

Profesori organizatori 
Resurse 

materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1 
Vitamine în 
culori bune 

pentru dințișori 

Practic-
gospodărească 

16.11.2018 

În cadrul acestei activități, părinții au 
adus ingredientele necesare realizării 
salatei de legume. Așadar, copiii au 
tăiat diferite legume pentru salată, la 
urmă, mâncând rezultatul muncii lor. 

46 
preșcolari 

Avăcăriței Maria 
Roxana, Bădărău 

Emanuela, Dolhăscu 
Maria, Meiu Daniela, 

Timofte Bianca Andreea 

Articole de 
îmbrăcăminte 

specifică - 
bucătărie (șorț, 

bonetă) și 

Părinții 
copiilor 
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ingredientele 
necesare pentru 

prepararea 
salatei de legume 

2 
Dansul 

eșarfelor 
Sportivă 23.11.2018 

Activitatea propusă preșcolarilor a 
vizat dezvoltarea armonioasă a 
corpului prin realizarea unui dans 
tematic, pe muzică clasică. Mișcarea 
organizată, a fost efectuată corect și 
cu multă bucurie de cei mici. 

39 
preșcolari 

Avăcăriței Maria 
Roxana, Bădărău 
Emanuela, Dolhăscu 
Maria, Meiu Daniela, 
Timofte Bianca Andreea 

Eșarfe de diferite 
culori, calculator, 

boxe, 
videoproiector 

Părinții 
copiilor 

3 

Sănătate și  
solidaritate în 
comunitate! 

Voluntariat 19-
23.11.2018 
Școala 
Gimnazială 
”Dimitrie A. 
Sturdza” 
 

Elevii au donat fructe, legume și 
alimente sănătoase pe care le-au 
donat Fundației „Solidaritate și 
Speranță” în vederea asigurării 
prânzului a 100 de copii, încurajând 
astfel și pe semenii lor să manânce 
sănătos. 

80preșcol
ari GPN 

17 

5 cadre didactice Fructe, legume, 
alimente 
neperisabile 

Asociația 
Părinților 
Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 
Fundația 
„Solidaritate 
și Speranță”  
Parohia 
Sfinții 
Împărați 
Constantin 
și Elena, Iași 

 
3. Rezultate înregistrate: 
a. Realizarea unei salate din legume proaspete și bucuria de a savura rezultatele muncii lor; 
b. formarea unei atitudini pozitive față de sport și față de menținerea sănătății. 

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

Promovarea activităților realizate pe pagina de Facebook a școlii:  
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921708054620220/921707087953650/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921708054620220/921707087953650/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921708054620220/921707087953650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.921708054620220/921707087953650/?type=3&theater
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5. Impactul educativ: 
Implicarea elevilor în acţiuni care contribuie la stimularea învăţării interactive şi creşterea interesului pentru activităţile extraşcolare. 

 
 
 

 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 IAȘI 

 
FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 
 

5. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile:     Sănătate și mișcare 
6. Numele și prenumele cadrului didactic: Neghină Rodica/Dumitriu Nicoleta, Sbîngu Marinela/Coşofreţ Lavinia,  Marcu Daniela /Tabără Iustina/Grădinaru 

Emma/Botezatu Carmen 
7.  

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 Zâna Alimentației pe 
Tărâmul Alimentației 
(Castelul lactatelor, 
Castelul Fructelor și 
legumelor) 
 
 

Convorbire Sala de 
grupă 

Obiceiuri benefice și obiceiuri 
daunatoare-discuții libere 
Roata fructelor și legumelor –joc 
didactic 
Sortare de imagini cu alimente 
sanătoase-Piramida alimentelor 

56 preşcolari Marcu Daniela 
Tabără Iustina 
Grădinaru 
Emma 
Botezatu 
Carmen 

 
Fructe 
,legume,lactat
e,jetoane,coșu
ri; 

Părinții 
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2 
 
 
 
 
 
 

Bucătar pentru o zi! 
 
 
 

Abilitate de 
viaţă 
 

Sala de 
grupă 
 
 

Pregătirea unui meniu sănătos 
,sortarea legumelor folosite la 
salata,spălarea si tăierea lor. Alcătuirea 
unui meniu și abilitatea copiilor de a 
folosi  alimentele de bază,lucru în 
echipă. 

58 
Preşcolari 
 
 

Marcu Daniela 
Tabără Iustina 
 
Grădinaru 
Emma 
Botezatu 
Carmen 

Legume  de 
sezon(rosii 
,ardei,salata,ri
dichi,ceapa) 
 
 

părinții 
 

 
 
3. 

 
 
Fructe și legume 
vesele! 

 
Activitate 
practică 

 
Sala de 
grupă 

Dezvoltarea creativitatii, expresivitatii 
si competitivității ca expresie a 
realizării activității; 
Decupare si lipire 

 
 
26 preșcolari 

 
Marcu Daniela 
Tabără Iustina 

 
Hîrtie,lipici,foa
rfeci,sfoară,car
ton 

părinții 
 
 
 

4. Concurs,,Ghiceste ce ai 
gustat?”senzorial 
 

concurs Sala de 
grupă 

Legume,fructe,condimente-
recunoasterea acestora dupa 
miros,pipait,gust fiind legați la ochi. 

27 preșcolari Marcu Daniela 
Tabără Iustina 

Legume si 
fructe 

Părintii 

5. Sănătate de la toamna 
darnică 
 

Exercițiu 
Joc/ 
Activitate 
plastică 

09.11.201
8 Școala 
Gimnazial
ă „Dimitrie 
A. 
Sturdza” 
Iași 

În cadrul activității, preșcolarii au avut 
ca sarcină de recunoscut ,apoi de 
prezentat, la alegere,  o legumă. 
Prezentarea trebuia să cuprindă pe 
lăngă culoare, formă, cum poate fi 
consumată și beneficiile pe care  le are 
pentru sănătate.La sfârșitul activității 
au pictat leguma preferată. 

26 preșcolari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Înv. 
preșc. Neghină 
Rodica/Dumitr
iu Nicoleta 

Legume de 
toamnă 
Coșuri 
Aparat foto 
Calculator 

Părinți 
 

6. Fructele, izvor de 
sănătate 
 

Activitate  
practică în 
colaborare 
cu părinții 

15.10.201
8 Școala 
Gimnazial
ă „Dimitrie 
A. 
Sturdza” 

Pentru o mai bună colaborare și 
implicare în actul educațional, la 
sfârșitul săptămânii Fructelor de 
toamnă,după ce au fost studiate, 
părinții preșcolarilor au fost invitați să 
prepare din acestea, o salată. Fericiți 

28 preșcolari Prof. Înv. 
preșc. Neghină 
Rodica/Dumitr
iu Nicoleta 

Fructe de 
toamnă și 
materiale 
necesare( 
cuțite, 
tocătoare, fețe 
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Iași de prezența mămicilor, copiii au fost 
atenți și s-au implicat în activitate.La  
sfârșit, încântați de produsul delicios 
obținut l-au mâncat cu poftă conștienți 
fiind că acesta conține multe vitamine 
și îi ajută să crească sănătoși. 

de masă, 
șorțuri, pahare 
,lingurițe 
,șervețele etc.) 
Aparat foto 
Calculator 

7. Sănătate şi mişcare-
„Ursuletii veseli” 

Concurs  23.11.201
8 
Holul scolii 
 

Aceasta activitate s-a desfăşurat sub 
formă de concurs. Forma de realizare a 
fost pe coloane, iar ei au trebuit să 
așeze pe hartia colorată câte o legumă 
sau un fruct. Primul copil care a 
terminat de completat șirul, a câștigat. 

20 de copii Sbîngu 
Marinela 
Coșofreț 
Lavinia 

Hartie colorata 
Fructe  
Legume 

 

8. Sănătate și  
solidaritate în 
comunitate! 

Voluntariat 19-
23.11.201
8 
Școala 
Gimnazial
ă ”Dimitrie 
A. 
Sturdza” 
 

Elevii au donat fructe, legume și 
alimente sănătoase pe care le-au 
donat Fundației „Solidaritate și 
Speranță” în vederea asigurării 
prânzului a 100 de copii, încurajând 
astfel și pe semenii lor să manânce 
sănătos. 

120 
preșcolari 
GPP nr.2  

8 cadre 
didactice 

Fructe, 
legume, 
alimente 
neperisabile 

Asociația 
Părinților Școlii 
Dimitrie A. 
Sturdza, Iași 
Fundația 
„Solidaritate și 
Speranță”  
Parohia Sfinții 
Împărați 
Constantin și 
Elena, Iași 

  
 

1. Rezultate înregistrate: 
                  a. Cultivarea respectului fata de cei care produc și valorifică fructe,legume,lactate; 
                   b. Consolidarea si respectarea normelor de igienă și sănătate  (spălarea fructelor și legumelor,prepararea lor corectă); 
                  c. Îmbogățirea cunoștintelor despre alimentele sănătoase și folosirea corectă  a acestora; 
                   d.  Discuții despre alimentația zilnică:-rolul legumelor, fructelor, cerealelor, lactatelor, cărnii, 
                                                -despre condimente, uleiuri(tipuri) 
                                                 -procurarea alimentelor(piață, supermarket, grădina proprie) 
                                                 -piramida alimentelor 
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                                                 -ce sunt caloriile? 
                                                  Importanța    semințelor(planse,imagini ,ppt) 
           e.Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa școlară a părinților; 
           f.Stimulați de spiritul competitiv; 
           g.Copiii au participat cu entuziasm la jocurile sportive; 
 
 

2. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Promovarea activitatilor pe pagina de facebook a scolii; 
b. Promovarea activității prin implicarea părinților; 

 
3. Impactul educativ: 
 Încurajarea comportamentelor sănătoase în rândul copiilor și familiilor. Obiceiurile alimentare adoptate de familie sunt transmise copilului, educaţia nutriţională 

începând practic încă din primul an de viaţă. În cadrul familiilor cu o cultură de viaţă, implicate în creşterea şi educarea copiilor, se conturează principii sănătoase, prin 
intermediul cărora copiii devin conştienţi de impactul alimentelor asupra evoluţiei organismului. Consumul de fructe şi legume este cel mai important factor în dezvoltarea 
sănătoasă şi armonioasă a copiilor, iar prezentarea beneficiilor pe care le au fructele şi legumele îi poate determina pe copii să fie mai “conştiincioşi” atunci când părinţii le 
pun în pacheţel şi un fruct.  
         Prin caracterul său interactiv, activitatea a urmărit nu doar dezvoltarea  abilităților fizice și sportive ale copiilor, ci mai ales dezvoltarea spiritului competitiv și al lucrului 
în echipă, în scopul integrării sociale a copiilor.Copiii au învățat să respecte reguli, să fie disciplinați, cooperanți, răbdatori și responsabili în același timp. 
 
 
 
Data:                                                
                                   Director,                                                                                                                         
                           Prof. Gabriela Popa                                                                                                             
                                                                                                                                                                    


