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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: Octombrie
2.
Nr. Denumire
Tipul de
Data
Prezentare succintă a activității (5 rânduri)
crt. activitate
activitate
organizării
(ex:
și locul
dezbatere,
organizării
concurs,
expoziție
etc.)

,,Copacul
educației”

workshop

Nr. elevi
participanți/
implicați

19.10.2018 Activitatea a avut drept scop
31 de elevi
conştientizarea implicării active a
copiilor în viaţa comunităţii,
identificându-se modalităţile de
implicare şi beneficiarii implicării active
din comunitate, persoane aflate în
dificultate, probleme de mediu, lipsa
spaţiilor verzi. S-au propus soluţii,
subliniindu-se rolul educaţiei în
gestionarea acestor probleme. Concret:
s-au notat pe tablă câteva citate
semnificative despre educație, apoi
acestea au fost 31 de elevidiscutate
împreună cu elevii; aceștia au primit foi
imprimate cu forma unei frunze; au
decupat-o și au scris în interior unul
dintre citate, la alegere; la final, frunzele
s-au lipit de tablă și s-a desenat tulpina

Profesori
organizatori

Resurse materiale,
financiare

Parteneri
implicaţi

Prof. Burliac
Viorica

hârtie colorată și
albă, foarfece,
scotch, marker

Părinții
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unui copac.
Prin
23.10.2018 Cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru 35 de elevi
lectură
creatiea
Dezbatere ,
dezvoltarea atitudinii de relaţionare a
literara
concurs
elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi
spre
descoperirea elevilor talentaţi şi
cetatenie
încurajarea aptitudinilor de creaţie
activaliterară a acestora;
Dezbatere ,
deschiderea elevilor spre lecturi care nu
concurs
sunt prevăzute în programa şcolară,
transferarea frumosului receptat din
textele literare în viaţa de toate zilele, în
muncă şi comportare.
Ne propunem dezvoltare imaginației.
Einstein spunea că logica te duce din
punctul A în punctul B. Imaginația te vă
duce oriunde.
Educă toleranța. Copii vor înțelege că enregulă să fim diferiți, că putem avea
alte opinii.
Ne învață să empatizăm adică vom
înșelege emoțiile celor din jur, astfel
descoperindu-ne pe noi înșine.
Dezvoltă abilități de comunicare, vom
căpăta încredere și vom socializa mai
bine, vom găsi oameni cu aceleeași
pasiuni cu care vom împărtăși idei,
planuri.
Ne ajută să ne depășim limitele: cărțile
ne vor ajuta să evoluăm să nedepășim
limitele

Prof. Gabor
Liviu si
Prof. Gabor
Andreea

Creatiile literare ale
copiilor, fise de
lectura, carti de
literatura, diplome
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Profesor
pentru o zi

Dezbatere ,
concurs

Ne învață să gîndim liber: copii nu vor
mai fi așa de ușor de manipulat, păcălit
de cei care vor să transmită
pseudoștiințe, teorii extremiste, etc
Ne relaxează: lectura este cea mai bună
metodă de relaxare și îmblînzire a
sufletului. Foarte ieftină și o metodăde
creștere echilibrată caracterizată prin
frumusețe și bogăție sufletească
Ne descoperă noi pasiuni
Prin lectură putem afla soluții la
problemele noastre. Există așa-numita
Biblioterapie: de exemplu pentru
timiditate, anumite temeri se recomandă
anumite cărți în care poți afla despre
alte persoane cu aceleeași probleme ca
tine dar mai ales cum le-a rezolvat
Educă puterea de concentrare, lectura te
face o persoană mai atentă, concentrată.
In cadrul acestei activitati elevii 22 elevi
-au definit patriotismul
-au denumit domnitori care au luptat
pentru unitatea tarii
-au explicat faptele prin care ne aratam
dragostea de neam si tara
-au intonat cantece patrioti
-au lipit toate acestea pe o plansa unde
se afla desenat Copacul iubirii de neam
si tara.

Prof. Palade
Lucian

hârtie colorată și
albă, foarfece,
scotch, marker

Parinti

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞCHEIA,
Satul Şcheia, Comuna A.I.Cuza, judeţul Iaşi
Telefon/fax 0232/716570; fax-mail 0332/816436; e-mail : scoalascheia_aicuza@yahoo.com , http://scoalascheia.ro

3. Rezultate înregistrate:
- Elevii au inteles ca avem nevoie de cărți ca de apă, avem nevoie de biblioteci, avem nevoie de oameni pasionați în jurul cărților, avem nevoie de autori români
care să scrie foarte bine literatură pentru copii. Toate aceste există! Bucurați-vă! Rămîne doar să îndrăznim să-i ținem cît mai ocupați.
- Elevii au înțeles că sunt responsabili atât pentru securitatea lor cât și a întregii familii.
conștientizarea din partea elevilor a faptului că educația stă la baza acțiunilor omului, în tot ceea ce întreprinde, inclusiv în sfera cetățeniei active;
- ansamblul artistic cu titlul ,,Copacul educației”.
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe):
a. _Activitatea a fost promovată în rândul familiilor elevilor
b. _Promovarea/multiplicarea rezultatelor, în comunitate, prin intermediul familiilor_
c. Site-ul şcolii:http//scoalascheia.ro
5. Impactul educativ:
Creșterea responsabilității cu privire la folosirea internetului și a rețelelor de socializare și dezvoltarea simțului civic.
- Responsabilizarea elevilor faţă de problemele semenilor, comunităţii şi identificarea modalităţilor prin care copiii se pot implica activ pentru a
schimba/îmbunătăţi problemele din comunitatea în care trăiesc,prin cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură
- dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi
- elevii au explicat faptele de vitejie ale poporului nostru si si-au aratat dragostea de neam si tara
- -au intonat cantece patriotice
Nota bene! La fișa prezentă anexam imagini de la activitățile realizate.
Data: 31.10.2018
Director,
Prof. IULIAN DUMITRIU

Consilier educativ,
Prof. VIORICA BURLIAC

