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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
2.
Nr. Denumire
Tipul de
Data
Prezentare succintă a
Nr. elevi
Profesori organizatori
crt. activitate
activitate (ex: organizării activității (5 rânduri)
participanți/
dezbatere,
și locul
implicați
concurs,
organizării
expoziție etc.)
1.
,,Aranjamente Lansarea
2 oct. 2018 Profesorii coordonatori
67 elevi
Dorneanu Daniela
florale de
proiectului
au organizat și desfășurat
Dorneanu Bogdan
toamnă,,
lansarea proiectului, apoi
Promovare
promovarea sa în cadrul
școlii și al comunității
2.
,,Toți ne
Cultural3-23 oct.
În această perioadă toți
Toți învățătorii și
implicăm,,
artistică
2018
elevii școlii, împreună cu
900 elevi
diriginții
pregătirea și
părinții și bunicii, au mers
realizarea
Arte vizuale
în comunitate și au
aranjamencolectat materialele
telor florale
Expoziție necesare realizării
pentru
concurs
aranjamentelor florale
expoziție
3.
Expoziție –
Expoziție 24 oct.
Toți elevii școlii, împreună
900 elevi
Dorneanu Daniela
concurs
concurs
2018
cu învățătorii și diriginții
Dorneanu Bogdan

Resurse materiale,
financiare

Parteneri
implicaţi

Documente, fișe,
invitații, prezentări
power-point

Toți învățătorii
și profesorii,
părinți, bunici,
autorități

Flori, frunze, coșuri,
dovleci, sârmă,
ramuri de copaci,
hârtie, carton

Părinții și
bunicii

Aranjamentele
florale

Părinții și
bunicii

,,Aranjamente
florale de
toamnă,,

au prezentat lucrările
colective și individuale în
cadrul expoziției realizată
pe holul școlii

4.

,,Părerea mea
contează,,
Jurizarea
lucrărilor de
către juriuprofesori și
juriu-elevi
(leadership)

Jurizare

24 oct.
2018

5.

,,Împărtășim
frumosul cu
prietenii,,
Vizitarea
expoziției

Vizită

24, 25, 26
oct. 2018

6.

,,Din suflet
pentru suflet,,
Donarea
sumei
colectate

Activitate
caritabilă

29 oct.
2018

7.

Conferința de
lansare a

Lansarea
proiectelor

1 oct. 2018

*S-a constituit un juriu
format din 5 cadre
didactice, care a analizat
și premiat aranjamentele
florale.
*Consiliul școlar al
elevilor a hotărât ca un
lider din fiecare clasă să
participe la jurizarea
lucrărilor.
*Au fost cumulate
punctajele, fiind apoi
premiate cele mai bune
lucrări.
*Toți elevii școlii au vizitat
expoziția, plătind un bilet
de intrare simbolic de 1
leu.
*Au fost invitați să
viziteze expoziția și copiii
de la Grădinița cu
Program Prelungit Hîrlău
În urma vizitării expoziției,
a fost colectată suma de
180 de lei, care a fost
donată unui elev din clasa
I A, grav bolnav, iar
familia nu are posibilități
materiale.
La Conferința de lansare a
celor patru Proiecte

Dir. Acsinia Lucia
Dir. adj. Tomulesei A.
Consilier educativ
Munteanu Mirela
16 elevi

Coordonatorii
proiectului

Aranjamentele
florale

950 de elevi și
copii de la
grădiniță

Dorneanu Daniela
Dorneanu Bogdan
Dir. Acsinia Lucia
Dir. adj. Tomulesei A.
Consilier educativ
Munteanu Mirela

Lucrările realizate
de elevi

950 de elevi și
copii de la
grădiniță

Dorneanu Daniela
Dorneanu Bogdan

Suma donată

50 de elevi

Coordonatorii
Proiectelor Erasmus +

Laptop,
videoproiector,

Grădinița cu
Program
Prelungit Hîrlău

Primăria oraș
Hîrlău, școli,

proiectelor
Erasmus+

Erasmus + au fost invitați
reprezentanți ai tuturor
instituțiilor din orașul
Hîrlău. Corul școlii a
prezentat un program
artistic.

Bugonea Mirela
Moldoveanu Mihaela

mape cu materiale
de informare și
promovare

3. Rezultate înregistrate:
a. - Realizarea de fotografii, filmulețe, expoziții, materiale Power point
b. - Sumă donată / sprijin caritabil
c. - Receptivitate față de tot ce este frumos în natură
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe):
a. Site-ul școlii
b. Televiziunea BIT TV
c. Album foto facebook
d. Participare directă a elevilor în comunitate
5. Impactul educativ:
a. - Implicarea copiilor și părinților în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor
b. - Receptivitatea elevilor la activități de leadership
c. - Păstrarea și cimentarea legăturii între factorii educativi ( școală/ familie)
d. - Sensibilizarea elevilor față de problemele medicale ale unor colegi
e. - Crearea unui climat educativ adecvat pentru dezvoltarea aptitudinilor artistice și simțului estetic

Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate.
Data: 30 octombrie 2018

Director,
Prof. Acsinia Marcela Lucia

Consilier educativ,
Prof. Munteanu Mirela

grădinițe

