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Anexă- Model Fişă de activități  

FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

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

 

Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile:  INCLUZIUNE ȘI DREPTURILE OMULUI –luna ianuarie 2019 

1.  

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/imp

licați 

Profesori 

organizatori 

Resurse materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

1. Dreptul la 

lectură = 

dreptul la 

educație 

Ștafetă literară 29 ianuarie 

2019 

Activitatea a avut ca scop promovarea  

importanței cititului în comunitate, pornind de 

la idea că educația, ca drept fundamental al 

omului, se realizează, în mare parte, prin 

lectură.  

Elevii din toată școala, indiferent de ora de 

curs, sub supravegherea cadrelor didactice, 

timp de 5 minute, au citit cu glas tare din cartea 

preferată.  

Apoi, câte cinci reprezentanți din fiecare clasă 

au participat la o ștafetă literară pe parcursul 

620 Prof. Ionela 

Ene 

Bibl. 

Daniela 

Dorcu 

Toate 

cadrele 

didactice 

din școală 

Carți, Instația de 

sonorizare a școlii, 

Calculator, cameră 

video 
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căreia elevii au citit poezii. 

2. Toleranţa – o 

lecţie pentru 

viaţă ! 

Parteneriat 

didactic 

23.01.2019 Elevii au identificat caracteristicile 

comportamentului tolerant în situaţii concrete 

de viaţă; au realizat diferenţa dintre un 

comportament tolerant şi unul intolerant; au 

lucrat în echipe mixte pentru crearea afişului 

toleranţei şi incluziunii. 

 

28 ( 

clasa a 

VII-a B 

şi elevi 

integraţi 

din 

clasa a 

VII-a C) 

Prof. 

consilier 

şcolar 

Ramona 

Florescu 

Prof. de 

sprijin 

Adriana 

Lupu 

- Proiector; 

-  Calculator; 

-Coli; 

-Markere. 

- 

3 Povestea lui 

Nazir 

Teatru forum 21.01.2019 Elevii au construit un scenariu pe tema 

diversității culturale. Ei au jucat diverse roluri 

și au căutat soluții privind incluziunea socială. 

 

38 Prof. Hogaș 

Diana-

Loredana 

- Proiector; 

-  Calculator; 

- Prezentare 

PowerPoint; 

- Flipchart; 

-Coli; 

-Markere. 

- 

4 Diferit, dar 

egal în 

drepturi! 

Joc de rol 21.01.2019 Elevii au fost puși în situația de a lua decizii în 

contexte diferite. La finalul activității, elevii au 

conștientizat că toți oamenii, indiferent de 

naționalitate, rasă, religie, etc., au drepturi 

egale și trebuie respectate. 

42 Prof. Hogaș 

Diana-

Loredana 

- Proiector; 

-  Calculator; 

- Prezentare 

PowerPoint; 

- Fișe de lucru; 

- 
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- Flipchart; 

-Coli; 

-Markere. 

5 Să fim uniţi 

precum 

culorile 

curcubeului! 

Dezbatere 21.01.2019 Pornind de la  exerciţii de cunoaştere, elevii au 

fost dirijati să descopere  asemănările si 

deosebirile dintre ei, drepturile lor, să accepte 

calităţile şi defectele fiecăruia.Elevii au 

descoperit că sunt asemenea  culorilor  

curcubeului, care sunt diferite, dar împreună 

formează o frumuseţe de nedescris 

31 Prof. 

inv.primar 

Lungu 

Stefania  

 Prof. de 

sprijin 

Hârcă Elena 

Fișe de lucru, 

creioane colorate, 

cărți, jucării, video-

proiector 

 

6 Despre 

drepturile 

copilului şi 

incluziune 

- expunere 

-dezbatere 

-atelier de 

lucru 

28.01.2019 

Sala de 

clasă 

-s-a vizionat filmul ”Povestea ursului cafeniu”. 

-s-au reamintit la tabla,  prin metoda 

ciorchinelui , cele mai importante drepturi ale 

copilului; 

- copiii au citit de pe pliantul primit citate 

despre atitudinea tolerantă, apoi au realizat o 

planșă cu caracteristicile unei atitudini 

tolerante;  

- în cadrul grupurilor de cîte doi anterior 

constituite elevii au  extras, pe rând câte o 

situaţie pilon din cutia mixtă- cutia includerii şi 

excluderii , situaţie pe care au lipit-o în 

- 32 

elevi 

Hârcă Elena 

Tudorache 

Carmen 

-afişe  

-planşă suport -

pliantul  

-fişă de lucru -

imagini  

-cutia  situaţiilor. 

-părinți 
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secţiunea corespunzătoare:Includere/excludere- 

Tolerant/ Intolerant; 

- împărțiți în șase grupe, elevii au realizat Afisul  

Incluziunii folosind cel puţin un citat sau o 

expresie de pe pliantul  dat. 

 

2. Rezultate înregistrate: 

a. Implicarea unui număr mare de elevi și cadre didactice 

b. Creșterea numărului de vizite la biblioteca școlii 

c. Sărbătorirea Zilei Internaționale a Citului Împreună 

d. Creşterea nivelului de toleranţă la elevi prin realizarea de practici incluzive 

e. Dezvoltarea gândirii critice 

f. Un număr de… activităţi derulate au fost menite să consolideze înţelegerea drepturilor copiilor de către elevi şi să-i sensibilizeze pe aceştia cu privire la copiii cu 

dizabilităţi, copiii discriminaţi,  copiii fără familii ,copiii exploataţi fizic, , copiii din ţările aflate în  conflictele armate. 

g. În urma activităţii derulate elevii au înţeles ce înseamnă toleranța. Activităţile au stimulat comunicarea la nivelul grupului de elevi şi creşterea atractivităţii faţă de 

şcoală şi activităţile propuse de cadrele didactice. 

h.  

3. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): http://scoaladasturdza.ro/category/proiecte/ 

 

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

1. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.993048304152861/993045337486491/?type=3&theater 

2. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.992737364183955/992737057517319/?type=3&theater 
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3. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.991677120956646/991676447623380/?type=3&theater 

4. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.991559837635041/991559610968397/?type=3&theater 

5. https://www.facebook.com/141067859350914/photos/pcb.991555327635492/991555134302178/?type=3&theater 

 

4. Impactul educativ: 

a. Stimularea interesului pentru lectură 

b. Conștientizarea faptului că dobândirea  abilităților de literație  poate fi un factor de succes în viață 

c. Conștientizarea faptului că lectura poate fi  element care unește persoane și comunități  care au aceleași interese, ajutandu-le astfel să se dezvolte 

d. Exersarea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă 

e. Creșterea interesului pentru activitățile extracurriculare 

f. Promovarea unor comportamente responsabile în şcoală şi în comunitate 

g. Exersarea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă 

h. Elevii au devenit mai toleranţi faţă de colegii lor 

i. Elevii au declarat că au mai multă încredere în forţele proprii, 

j. Aceste activităţi cresc atractivitatea faţă de actul educativ, contribuie la stimularea învăţării interactive şi previn abandonul şcolar 

 

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

 

Data:  31.01.2019     

                                          

                                   Director,      

                                   Prof. Popa Gabriela                                                                                                                    


