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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: Unitate și democrație -luna decembrie 2018 
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 
participan
ți/implicaț
i 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicaţi 

1.  Unitate pentru 
dăruire ‒ Fii bun 
de Crăciun 

Voluntariat 1-
16.12.2018 

Peste 600 de elevi ai școlii noastre din 
clasele a II-a A, a II-a B, a II-a C, a III-a B, a 
III-a C, a IV-a A, a IV-a B, a IV-a C, a V-a A, 
a V-a B, a V-a C, a VI-a A, a VI-a B, a VII-a 
A, a VII-a B, a VII-a C, a VIII-a A, a VIII-a B și 
preșcolari de la G.PN. nr. 17, însoțiți de 
cadre didactice, și-au asumat rolul de ”Îngeri 
ai Bucuriei” implicându-se în Campania Fii 
bun de Crăciun, inițiată de Asociația Glasul 
Vieții. care era în căutare de astfel de “Îngeri’ 
pentru copii defavorizați. 
Acești ”Îngeri ai Bucuriei” au achiziționat cu 
multă bucurie 86 de perechi de ghetuțe din 
piele care, alături de alte articole de noi de 
îmbrăcăminte (geacă, pantaloni și pulover), 
provenite de la alți ”Îngeri ai Bucuriei” găsiți 
de Asociația Glasul Vieții, au devenit un 
“cadou călduros” pentru 86 de copii din satul 
Mironeasa, județul Iași. 

620 Profesori, 
invățători, 
educatori 

5880 de lei Asociația 
„Glasul vieții” 
Asociația 
Părinților 
Școala Sturdza 
Iași 

2. Hoinari în Iașul 
cultural de 
Centenar  

Club de 
lectură 

11.12.2018 Membrii clubului de lectură al școlii, „Cititor 
explorator”, au participat la atelierul de lucru 
Culturalitate ieseana la Centenar. O parte 
dintre membrii clubului au promovat 

20 Prof. Ionela 
Ene 
Bibl. Dorcu 
Daniela 

Contravaloa
rea biletelor 
de călătorie 

Școala 
Gimnazială  
„Alexandru cel 
Bun” Iași 
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activitatea  în cadrul Proiectului Județean 
„Hoinari în lumea cărților”, organizat în luna 
decembrie la Școala Gimnazială  „Alexandru cel 
Bun”. 

Școala 
Gimnazială  
„Ionel 
Teodoreanu” 
Iași 
 Colegiul Tehnic 
„Gheorghe 
Asachi”, Iași 
Liceul 
Tehnologic 
Economic 
„Virgil 
Magearu” Iași 

3 De Crăciun, fii 
mai bun ! 
 

Voluntariat. 
Vizită și 
colinde la 
Căminul de 
bătrâni „Sfinții 
Impărați 
Constantin și 
Elena” 

13.12.2018 Elevii au  cântat colinde și au oferit daruri 
bătrânilor de la Căminul de bătrâni „Sfinții 
Impărați Constantin și Elena” 

18 Prof. Pralea 
Anca 
Prof. Olaru 
Mihaela 
Prof. Cacenschi 
Valeria 
Prof. 
Dumitrașcu 
Claudia 

Donații Parohia Sfinții 
Constantin și 
Elena, 
Protopopiatul 
Iași 2 

4 Ţara mea de 
cântec, ţara mea 
de dor”- recital 
de cântece si 
versuri 

Dezbateri, 
concurs de 
creatie şi 
interpretare 

3.12.2018 Elevii au  interpretat cântece patriotice si au 
recitat poezii (creaşii proprii) in cinstea  
României. 

17 Prof. Cacenschi 
Valeria 

  

5 Drepturi, 
libertăţi şi 
responsabilităţi 
 
 

Dezbatere 
 
 
 
 

11 
decembrie 
Sala de 
clasă 
 

Elevii au analizat principalele caracteristici ale 
democraţiei, au identificat drepturile 
fundamentale ale omului şi de asemeni au 
corelat fiecare drept cu o anumită 
responsabilitate.  

48 Prof. Florescu 
Ramona 

Calculator 
Proiector 
Foi flipchart 
Markere 
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6  
Părerea mea 
contează ! 
 
 
 
 

 
Dezbatere 

 
12 
decembrie 
Centrul de 
Cartier 
Frumoasa 
al Primăriei 
Iaşi 

In cadrul acestei activităti elevii au avut 
posibilitatea de a exersa libertatea de 
exprimare a opiniilor personale cu privire la 
finanţarea anumitor proiecte din bugetul 
primariei. 

21 Prof. Florescu 
Ramona 

Pliante Centrul de 
Cartier 
Frumoasa al 
Primăriei Iaşi 

7 Unitate și 
tradiție în an 
centenar! 

Program 
artistic 

13 
decembrie 

Onorând Centenarul Marii Uniri la Școala 
Dimitrie A. Sturdza Iași, elevii, coordonați de 
cadrele didactice, au pregătit o scenetă prin 
care au readus în prim plan momente istorice 
de la 1 decembrie 1918, când s-a infăptuit 
România Mare: s-au citat telegramele 
președintelui adunării naționale de la Alba 
Iulia, Gheorghe Pop de Băsești, a regelui 
Ferdinand I, a reginei Maria, au interpretat 
cântece despre România și s-au prins mână cu 
mână într-o horă moldovenească interpretată 
de un coleg de-al lor  

200 Profesori 
diriginți 

  

8 Unitate și 
respect 

Program 
artistic 

3 
decembrie 

Elevi de învățământul primar și gimnazial au 
adus un omagiu centenarului Marii Uniri, prin 
cântege , poezii și prelegeri. 

40 Prof. Inv. 
Primar Maxim 
Veronica 
 Prof. Radvan 
Mihaela 

  

9 Unitate și 
tradiție de 
Crăciun!  

Concurs de 
desene  

 În cadrul Proiectului ,,Unitate și tradiție de 
Crăciun - coeziunea grupului” s-a desfășurat 
activitatea ,,Bradul - simbol al vieții și al 
Crăciunului” - Concurs de creații plastic cu 
elevii cuprinși în programul de integrare 
școlară de la învățământul primar și gimnazial. 

20 Prof. Durbaca 
Nicoleta și 
prof. de 
sprijin/itinerant 
Lupu Adriana 
Iuliana. 

  

10 În zi de Vizită 3.12.2018 Elevii au mers în vizită la Biblioteca Gheorghe 30 elevi, 5 Bârceanu Irina Fișe de Biblioteca 
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sărbătoare Asachi, Filiala Ionel Teodoreanu unde au aflat 
informații legate de Marei Unire.  

părinți 
voluntari, 
1 cadru 
didactic, 2 
biblioteca
ri 

lucru, 
creioane 
colorate, 
cărți, 
permise de 
biblioteca,  

Gheorghe 
Asachi, Filiala 
Ionel 
Teodoreanu 

11 Însemnele 
României 

Expoziție 4.12.2018 Elevii au pictat steaguri și inimioare în 
tricolorul României. 

30 elevi Bârceanu Irina Inimioare 
din ghips, 
bețe de 
frigariu, 
steagul 
României, 
acuarele. 

Părinții 

12 România, la 
Centenar 

Serbare 5.12.2018 Elevii fost învăţaţi să recunoască un costum 
popular autentic, au cântat imnul României, au 
dansat, au aflat informații despre Centenar şi  
au servit o felie din tradiționalul cozonac. 

86 elevi Bârceanu Irina 
Lutic Simona 
Lungu Ștefania 

Videoproiect
or, costum 
popular 
autentic, 
cozonac.  

Părinții, 
bibliotecar 
Daniela Dorcu 

13 La mulți ani, 
România! 

Proiect 3.12.2018 
Sala de 
clasă 

Activităţile au debutat cu discuţii referitoare la 
istoria românilor şi personalități de seamă: 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, regele 
Ferdinand și regina Maria. 
 Elevii au cântat cântece patriotice și au servit 
bucate tradiționale: plăcinte cu brânză și 
cozonac. 

33 elevi Ștefan 
Loredana 

Plăcinte cu 
brânză, 
cozonac,calc
ulator, 
aparat de 
fotografiat 
 
 

Asociația 
Părinților Școlii 
D.A Sturdza Iași 

14 Uniți de magia 
Crăciunului 

Ateliere de 
lucru 

10.12.2018 
Sala de 
clasă 

Uniți de magia Crăciunului, elevii clasei a-IVa C 
au început pregătirile pentru sărbătoarea 
Nașterii Domnului.Au realizat globuri 
personalizate și au cântat colinde ca o 
adevărată familie în prag de sărbători. 

33 elevi Ștefan 
Loredana 

Calculator 
Globuri din 
lemn 
Aracet 
Materiale de 
decorat 

Asociația 
Părinților Școlii 
D.A Sturdza Iași 
Firma PFA 
Oana Bujder 
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15 Toleranţă şi 
egalitate de 
şanse 

Concurs de 
creaţie 
plastică şi 
recitare 

12.12- 
19.12.2018 

Elevii cu abilităţi speciale  au participat la 
concursul de creaţie plastică - “Bradul- simbol 
al vieţii şi al Crăciunului” şi concursul de 
recitare de poezii “Bradul de Crăciun”. 
Festivitatea de premiere a adus o mare bucurie 
acestor elevi, prin spectacolul oferit de colegii 
lor de la clasa I A şi prin premiile primite.  

45 elevi Lungu Ştefania 
Brăescu Paula  
Prof. itinerant 
Hârcă Elena 

Blocuri de 
desen 
acuarele, 
texte suport, 
diplome,  

Şcoala 
Gimnazială 
Specială „ 
Constantin 
Păunescu”, Iaşi 

16 Un zâmbet de 
copil, o bucurie 
pentru bunicii 
noștri 

Activitate 
caritabilă 

14.12.2018  Elevii au creat un moment special prin 
dansurile și colindele prezentate, precum și 
prin darurile oferite bătrânilor. 

29 elevi Donea Ramona  Căminul de 
bătrâni 
,,Sfântul Iosif” 
din Iaşi 

 
3. Rezultate înregistrate: 

1. Promovarea coeziunii sociale şi a dialogului intercultural, precum şi valorizarea diversităţii şi egalităţii, inclusiv a egalităţii de gen 
2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personale şi sociale, astfel încât să se reducă conflictele şi să crească aprecierea şi înţelegerea diferenţelor dintre oameni 
3. Cultivarea  respectul reciproc pentru demnitatea umană şi pentru valorile comune  
4. Utilizarea dialogului pentru rezolvarea paşnică a problemelor şi conflictelor 
5. Însuşirea si apărarea valorilor democraţiei, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 

6. Procurarea a 5 perechi de ghete pentru copiii beneficiari ai Campaniei Fii bun de Crăciun 
7. Ambalarea a 86 de pachete pentru copiii beneficiari ai Campaniei Fii bun de Crăciun 
8. Creșterea numărului de elevi dornici de implicare în acțiuni de voluntariat 
9. Creșterea numărului de elevi  interesați de cunoașterea și promovarea istoriei și culturii  orașului Iași  
10. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): www.scoaladasturdza.ro 

 
1. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.946617828795909/946614755462883/?type=3&theater 
2. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.947293645394994/947293048728387/?type=3&theater 
3. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.943294979128194/943294595794899/?type=3&theater 

5 https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.946322908825401/946322585492100/?type=3&theater 
6. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.941490419308650/941490172642008/?type=3&theater 
7. https://www.youtube.com/watch?v=McnkkS9DsWk&feature=share 
8. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.948624868595205/948623901928635/?type=3&theater 
9. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.948308068626885/948307891960236/?type=3&theater 
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10. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.932711913519834/932711003519925/?type=3&theater 
11. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.932711913519834/932710626853296/?type=3&theater 
12. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.934962819961410/934957443295281/?type=3&theater 
13. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.931657776958581/931656646958694/?type=3&theater 
14. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.940128482778177/940128026111556/?type=3&theater 
15. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.948377235286635/948376961953329/?type=3&theater 
16. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.946360075488351/946359828821709/?type=3&theater 

 
17. Impactul educativ: 

a. Depășirea barierelor în comunicare între persoanele care trăiesc în medii diferite de viață 

b. Dezvoltarea practicii de voluntariat în rândul elevilor 

c. Formarea și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de persoanele defavorizate 

d. Stimularea interesului față de istoria și cultura  orașului Iași  

e. Implicarea elevilor în acţiuni comune care au dus la creşterea încrederii de sine 

f. Creșterea gradului de socializare a elevilor 

g. Printr-o o atentă observare sistematică a comportamentului elevilor,  în urma discuţiilor purtate cu elevii, părinţii şi cadrele didactice  s-a constatat o 

schimbare majoră în formarea conduitei morale şi civice a elevilor de la şcoala noastră. 

h. Activităţile realizate au creat legătura dintre copil şi societatea din care face parte  şi au  contribuit la formarea acestuia ca bun cetăţean, ca susţinător activ 

al statului de drept, ca militant pentru binele patriei şi al poporului de care aparţine. Elevii au manifestat  un comportament de  pace, prietenie, toleranţă, 

respect al demnităţii umane, patriotism. 

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


