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FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI  „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 

 

Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: Incluziune și drepturile omului 
 

În luna ianuarie 2019, toți elevii școlii noastre au aflat că orice drept implică și responsabilități, întețegând că tratându-ți cu respect drepturile, te 

respecți pe tine însuți! 

 În parteneriat cu Primăria Cucuteni, Poliția şi Parohia din localitate și mai mulți parteneri din afara localității, am desfășurat o serie de activități sub 

îndemnul ”Respectă-ți drepturile!”, cu scopul de a contribui în mod constructiv la proiectul inițiat de Inspectoratul Județean Iași „Şcoala pentru valori 

autentice”, aflat în cel de-al doilea an de desfăşurare. Tema oferită pentru luna ianuarie - ”Incluziune și Drepturile Omului” - a fost una generoasă, fapt ce a 

permis abordări creative și activități îndrăznețe, pe care profesorii le-au gândit cu drag pentru elevi, iar aceștia s-au bucurat pe deplin de ele.  

 Obiectivele urmărite în cadrul activităților au fost: valorificarea ideilor personale, formarea unor judecăți de valoare argumentate asupra raportului 

stat - cetățeni, dezvoltarea capacității de a recunoaşte încălcarea drepturilor omului și importanța incluziunii. Interiorizarea Drepturilor Omului de către elevi, 

precum și a ideii că orice drept implică și responsabilități, pe care trebuie să ni le asumăm deopotrivă, s-a realizat prin intermediul unor jocuri din sfera 

educației nonformale, ce au reliefat situații inspiraționale. Acestea, i-au ajutat pe elevii să înțeleagă că tratarea cu respect a celor din jur, prin respectarea 

drepturilor lor, înseamnă, de fapt, respect pentru propria persoană. Lucrând în echipă cu profesori, diverși specialiști și chiar cu părinții lor, elevii au 

descoperit într-o atmosferă ludică și relaxantă, în simulări ale unor situații din viața reală, importanța tratării cu responsibilitate a drepturilor pe care orice om 

le are și ecourile pozitive ale acestui fapt asupra calității vieții noastre, a tuturor.  

Participanți la activități au fost toți elevii școlii. Menționăm faptul că fiecare elev a participat la cel puțin la 4 activități. 
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INCLUZIUNE 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate Tipul de 

activitate 

Data 

organizării 

și locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității  

 

Nr. elevi 

participa

nți/impli 

cați 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

 

1. 

MASCAREA 

DIFERENȚELOR 

 

 

dezbatere  

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2019- 

18.01.2019 

sala de clasă 

           Activitatea s-a realizat folosindu-se o 

mască, inițial albă și apoi personalizată de 

fiecare copil. În prima etapă, elevii, punându-

și pe față masca albă, se plimbă prin clasă, 

neavând voie să comunice. În a doua etapă, 

după ce elevii și-au personalizat masca, din 

nou, o pun pe față și se plimbă prin încăpere 

fără să vorbească. După terminarea 

exercițiului a avut loc o discuție privind 

diferența dintre cele două situații: Cum a fost  

atunci când toți arătați toți la fel? Care 

credeţi că este motivul pentru care atunci 

când ați colorat măștile aţi obţinut rezultate 

diferite? Care situație a fost mai plăcută? De 

ce? Ce valoare au diferenţele dintre oameni?, 

profesorul centralizând răspunsurile elevilor 

pe o foaie de flipchart. 

 

 

23 elevi 

din 

clasele a 

III a și a 

IV-a 

(toți) 

 

 

 

 

51 elevi 

din ciclul 

gimnazial 

(toți) 

 

Baciu Ioana 

 

Toarbă 

Viorica 

 

Burlui 

Luminița 

 

Moldoveanu 

Anișoara 

 

Manole 

Lucia 

 

Mărisac 

Mioara 

 

Foi,  

carioci, 

creione 

colorate,  

internet,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 
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2. ASEMĂNĂTORI ȘI 

DIFERIȚI 

 

 

 

dezbatere  

 

 

 

 

 

21.01.2019- 

25.01.2019 

sala de clasă 

      Folosindu-se o fișă cu întrebări (lista A), 

profesorii diriginți și învățătorii (cl. III-IV) le-

a explicat elevilor faptul că trebuie să 

răspundă în scris prin „da” sau „nu”. Li s-a 

cerut apoi să scrie cifrele de la 1 la 10 vertical, 

lăsând spaţiu suficient pentru răspunsuri lângă 

acestea. Profesorul le-a solicitat apoi elevilor 

să compare propriile lor răspunsuri cu cele ale 

colegului de bancă: Observați diferenţe între 

răspunsuri? Care sunt motivele pentru care 

apar aceste diferențe? 

       Profesorul solicită apoi elevilor să 

răspundă la următoarea serie de întrebări, de 

data aceasta preluate din lista B. De ce este nu 

există aproape nicio diferenţă între voi de 

data asta? 

       S-a concluzionat că, pe de o parte, suntem 

asemănători cu alte fiinţe, iar pe de altă parte 

suntem unici şi deci diferiţi de ceilalalți. Luate 

împreună, asemănarea şi diferenţa sunt 

principii ale identităţii, raportându-se la 

caracterul unic și irepetabil, la caracteristicile 

distincte ale unui obiect sau ale unui individ 

prin care se diferențiază de un altul. 

 

 

23 elevi 

din 

clasele a 

III a și a 

IV-a 

(toți) 

 

 

 

 

51 elevi 

din ciclul 

gimnazial 

(toți) 

 

Baciu Ioana 

 

Toarbă 

Viorica 

 

Burlui 

Luminița 

 

Moldoveanu 

Anișoara 

 

Manole 

Lucia 

 

Mărisac 

Mioara 

 

Foi,  

carioci, 

creione 

colorate,  

internet,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 
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3. 

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ 

CÂND NU 

RESPECTĂM 

EGALITATEA 

CELORLALȚI ? 

 

 

 

dezbatere  

 

studiu de caz  

 

 

 

 

28.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

          Profesori diriginți și învățătorii 

stimulează participarea la cunoaştere a elevilor 

prin efort propriu, propunându-le să vizioneze 

un fragment din documentarul „O clasă 

divizată” (disponibil la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDn5oio

SrME), în care se prezintă un experiment 

realizat în 1970 de o învățătoare, Jane Elliot, 

cu elevii săi de clasa a III-a. În acest 

experiment învățătoarea a împărțit elevii în 2 

grupuri pe baza culorii ochilor (albaştri sau 

căprui) și a încurajat, într-o primă fază, o 

atitudine de superioritate din partea celor cu 

ochi albaștri, spunându-le acestora că a avea 

ochi albaştri e semnul inteligenţei superioare, 

drept pentru care aceştia merită anumite 

privilegii. În zilele următoare, la comanda 

învăţătoarei, rolurile s-au inversat, elevii fiind 

informaţi că rasa superioară are de fapt ochi 

căprui. Elevilor li se va oferi posibilitatea de a 

reflecta asupra problemelor ridicate în film: 

-Ce problemă ați identificat în secvența 

urmărită?  

-Care sunt atitudinile pe care le-ați abservat? 

 

 

23 elevi 

din 

clasele a 

III a și a 

IV-a 

(toți) 

 

 

 

 

51 elevi 

din ciclul 

gimnazial 

(toți) 

 

Baciu Ioana 

 

Toarbă 

Viorica 

 

Burlui 

Luminița 

 

Moldoveanu 

Anișoara 

 

Manole 

Lucia 

 

Mărisac 

Mioara 

 

Foi,  

carioci, 

creione 

colorate,  

internet,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDn5oioSrME
https://www.youtube.com/watch?v=GDn5oioSrME
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În ce au constat ele? Care au fost 

consecințele? 

-Există ceva ce v-a surprins? Și dacă da, ce 

anume? Credeți că cineva de altă rasă, etnie 

sau religie ar găsi acea secvență 

surprinzătoare?  

-A fost încălcat vreun drept al omului în 

secvența urmărită? Ce se întâmplă când nu 

respectăm drepturile celorlalți? 

-Ce a sugerat limbajul nonverbal al copiilor 

cu privire la impactul discriminării? 

-Care ar putea fi concluzia secvenței de film 

urmărite? Ce ați învățat? Ce credeți că vă veți 

aminti peste o săptămână din această 

secvență de film și de ce?  

 

           S-a concluzionat că atunci când pe baza 

unui criteriu oarecare (în film criteriul este 

culoarea ochilor, dar ar putea la fel de bine să 

fie sexul, etnia, religia ș.a.m.d.), adoptăm un 

comportament diferit față de anumite 

persoane, facem o discriminare. 
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DREPTURILE OMULUI 

 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate Tipul de 

activitate  

Data 

organizării 

și locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității  

 

Nr. elevi 

participa

nți/impli 

cați 

Profesori 

organizatori 

Resurse 

materiale, 

financiare 

Parteneri 

implicaţi 

4. DREPTUL LA 

PROPRIETATE 

PRIVATĂ 

 

atelier de lucru 

 

brainstorming 

 

joc de rol 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

Pe parcursul lunii ianuarie, grupa de 

lucru, formată din elevi ai clasei a VI-a, s-a 

informat și a dezbătut DREPTUL DE 

PROPRIETATE, prevăzut la art. 44 din 

Constituția României, art. 17 în Carta 

drepturilor fundamentale a UE și art. 17 în 

Declarația Universală a Drepturilor Omului.         

Astfel, au fost gândite diverse activități 

educative pentru a desluşi tainele acestui drept 

fundamental.  

Într-o primă etapă, cea de 

documentare, elevii au avut ocazia să realizeze 

un interviu cu reprezentanți ai Primăriei şi 

Poliției din localitate pe tema celor trei 

atribute ale dreptului de proprietate (posesie, 

folosință şi dispoziție).  

Dorind să demonstreze că şi-au însuşit 

 

 

9 elevi 

din  clasa 

a VI a  

 

 

 

 

 

 

 

Moldoveanu 

Anișoara 

 

 

 

Coli albe,  

coli 

polistiren, 

coli de 

flipchart, 

markere, 

diverse 

obiecte 

pentru 

decor 

 

 

Poliția 

locală 

Cucuteni 
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informațiile necesare, copiii au construit o 

gospodărie în miniatură, dotată cu o căsuță, un 

car şi un teren cultivat. Toate aceste bunuri au 

fost delimitate de un gard, devenind 

proprietate privată. Ulterior, pentru a puncta 

aspecte legale importante cu privire la acest 

drept, membrii echipei au reliefat, prin joc de 

rol, următoarele situații: proprietar (vânzător) 

vs. cumpărător, proprietar vs. chiriaş, 

proprietar vs. moştenitor. Corelând dreptului 

de proprietate cu grija faţă de lucrurile 

utilizate, elevii au imaginat o situație extremă: 

din cauza iresponsabilității unui vecin, 

întreaga gospodărie a luat foc. Astfel, fiecare 

elev a înțeles că are dreptul să dispună de 

bunul pe care îl deține, dar are şi 

responsabilitatea de a nu încălca proprietatea 

altor persoane prin ceea ce face. 

Abordarea etică a dreptului de 

proprietate a fost realizată prin punerea în 

scenă a unui moment artistic. Interpretând 

„Strugurele lui Macarie”, elevii au 

evidențiat că generozitatea nu este suferință, ci 

bucuria de a dărui.  
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5. DREPTUL LA LIBERA 

CIRCULAȚIE 

Atelier de 

lucru 

 

 

brainstorming 

 

 

 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a VIII-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA LIBERA CIRCULAȚIE, 

prevăzut la art. 25 din Constituția României, 

art. 45 în Carta drepturilor fundamentale a UE 

și art. 13 în Declarația Universală a 

Drepturilor Omului.  

Astfel, au fost gândite diverse 

modalități de a evidenția acest drept. Elevii, 

împreună cu profesorul coordonator și cu dl 

polițist Bodoga Alexandru. Au identificat 

avantajele, dar și dezavantajele liberei 

circulații, reliefând faptul că aceasta a dus la 

despărțirea multor familii, ceea ce a adus 

prejudicii majore copiilor din aceste familii. 

Au realizat, de asemenea, o machete prin care 

au evidențiat modul corect în care ar trebui să 

circulăm. Au adus în atenția tuturor celor 

prezenți la prezentarea dreptului de liberă 

circulație faptul că avem responsabilitatea de a 

respecta legile tării în care ajungem. 

 

6 elevi 

din  clasa 

a VIII a  

 

 

 

 

 

 

 

Pîrîu Costel 

 

Foi,  

carioci, 

creione 

colorate,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 

 

Poliția 

locală 

Cucuteni 

6. DREPTUL LA 

LIBERTATEA 

INDIVIDUALĂ ȘI 

Atelier de 

lucru 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

            Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a IV-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA LIBERTATEA 

 

 

8 elevi 

 

 

Jipa Mihaela 

 

 

Foi,  

 

Poliția 

locală 
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SECURITATE 

PERSONALĂ 

 

brainstorming 

 

 

 

joc de rol 

Căminul 

Cultural 

INDIVIDUALĂ ȘI SECURITATEA 

PERSONALĂ, prevăzut la art. 23 din 

Constituția României, art. 6 în Carta 

drepturilor fundamentale a UE și art. 3 în 

Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

            Sloganul activității: Nu striga 

AJUTOR decât dacă ești cu adevărat în 

pericol! 

            Activitatea 1: elevilor li s-a explicat 

conceptul de libertate și de securitate, apoi pe 

foi de flip chart ei au notat cu markere toate 

cuvintele legate de acest drept, metoda 

brainstorming-ului rezultând în peste 20 de 

concepte conexe. 

Activitatea 2: pe alta foaie de flipchart, cu 

markere și carioci, cei 8 elevi au desenat 

imagini simple sau complexe legate de 

libertate si securitate: o casă de poveste, cu 

camera de supraveghere, un mobil protejat de 

parola, un steag alb cu S.O.S., un revolver, 

ochelari de spion, un câine rău etc. 

Activitatea 3: elevii au identificat ceea CE 

PRIMIM? (protectie împotriva oamenilor răi), 

dar și CE OFERIM (stăm departe de situațiile 

din clasa 

a IV a   

 

 

 

 

 

carioci, 

creione 

colorate,  

internet,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 

stickere, 

jucării, 

costume 

pentru 

scenetă, 

batiste. 

Cucuteni 
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periculoase), pornind de la ideile de bază de la 

demararea activității generale (AM 

DREPTUL... la libertare și securitate, dar AM 

RESPONSABILITATEA...de a nu abuza de 

libertarea mea în detrimentul libertății altei 

persoane). 

Activitatea 4: elevilor li s-a explicat ca vor 

juca BATISTELE PERICULOASE și fiecare 

elev a primit o batista care reprezenta tot ceea 

ce este necesar vieții (mâncare, apă, libertate, 

siguranță). Au fost lăsați să se miște liber 

câteva clipe, apoi conflictul a început când 

unii dintre copii au încercat să ia batistele 

altora. Jocul a fost oprit și concluziile trase: 

coordonatorul grupului a subliniat că jocul era 

o capcană pentru că singura regula a fost ca ei 

să se miste liber, protejând batista personală.  

Activitatea 4: cei 8 elevi s-au costumat (în 

cioban, lup și 5 femei de la sat care cos în 

liniște) și, cu ajutorul jucăriilor (2 oi și 1 câine 

de pază), 1 fluier, ace și ață, umbrele etc. au 

pus în scenă povestea CIOBANUL 

MINCINOS. Petrică concluzionează: Dragi 

oameni, după cum am arătat, nu e bine să 
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strigi AJUTOR fără motiv pentru că ramâi 

singur exact când ai nevoie! 

7.  DREPTUL LA 

LIBERTATEA DE 

EXPRIMARE 

Atelier de 

lucru 

 

 

brainstorming 

 

 

 

 

joc de rol 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

          Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a V-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA LIBERATATEA DE 

EXPRIMARE, prevăzut la art. 30 din 

Constituția României, art. 11 în Carta 

drepturilor fundamentale a UE și art. 19 în 

Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

         Motto-ul activității a fost: “Libertatea 

ta se oprește acolo unde începe a mea.” 

          Pentru atingerii acestui obiectiv, au fost 

selectate mai multe activități didactice printre 

care: realizarea mai multor desene 

reprezentative al acestui drept al omului pe  

foi de flipchart, menționându-se prin scris, 

prin imagini, prin simboluri, informații 

succinte și clare. 

         Pentru a scoate în evidență importanța 

acestui drept, din care derivă și libera 

comunicare, au fost selectate câteva jocuri 

didactice printre care: Sceneta ,,Ai grijă ce 

strigi” din care elevii au descoperit câteva 

învățături profunde: viaţa este o reflectare  a  

 

 

7 elevi 

din  clasa 

a V- a  

 

 

 

 

 

 

 

Ciudin 

Raluca 

Mariana 

 

Carioci, 

creione 

colorate, 

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 

postit-uri. 
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gândurilor, a vorbelor și a acţiunilor noastre. 

Ne dă înapoi exact ce suntem dispuşi să dăm. 

Dacă vrei mai multă armonie în lume, fă să fie 

mai multă în modul tău de exprimare. Viaţa ta 

este o reflectare a ceea ce gândești, a ceea ce 

vorbești, a ceea ce faci, de fapt, a ceea ce eşti 

tu.".          

        Un alt joc a fost cel intitulat „Excepția”, 

unde elevii având pe frunte câte un postit (4 

grupe având fiecare de aceeași culoare și  1 

elev o altă culoare) au fost rugați să se grupeze 

în grupe conform culorii postit-ului, aceștia 

neavând voie să vorbească. Nu le-a fost ușor 

deloc și de aici s-a concluzionat importanța 

posibilității de a vorbi. 

8. DREPTUL LA VIAȚĂ 

INTIMĂ, FAMILIALĂ 

ȘI PRIVATĂ 

 

Atelier de 

lucru 

 

 

 

brainstorming 

 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

           Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a VIII-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ, 

FAMILIALĂ ȘI PRIVATĂ, prevăzut la art. 

26, 28 din Constituția României, art. 7, 8 în 

Carta drepturilor fundamentale a UE și art. 12 

în Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

           Activitatea a fost susţinută de elevii 

clasei a VIII-a în mai multe etape: 

 

 

8 elevi 

din clasa 

a VIII a   

 

 

 

 

 

 

Mărisac 

Mioara 

 

 

Coli albe,  

carioci, 

creione 

colorate,  

internet,  

flipchart, 

coli de 

 

 

Asistent 

social 

Davidescu 

Adina 
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dezbatere 

 

 

 

 

1. Au iniţiat şi  participat la  o dezbatere 

privind  aspecte importante ale dreptului la 

viaţa intimă, personală şi familială, dar şi 

despre securitatea corespondenţei şi despre 

inviolabilitatea domiciliului. Prin discuţiile 

purtate cu elevii s-a reliefat importanţa acestui 

drept, dar şi importanţa responsabilităţii ce 

derivă din el: să respectăm intimitatea 

celorlalţi.   

2. Pe un panou, elevii au expus informaţii, 

desene, care au surprins faţetele acestui drept 

al oamenilor.   

3. Pe o coală de flipchart au reprezentat 

,,Copacul familiei”, provocând pe toţi 

participanţii la activitate, părinţi, profesori, 

elevi de la alte clase, să îmbogăţească copacul 

cu fructe – valori morale şi principii de viaţă 

ce stau la baza  familiei: respect, muncă, 

colaborare, responsabilitate, comunicare, 

înţelegere, grijă, etc. 

4. Un rebus completat  cu definiţii   referitoare 

la situaţii ce aduceau atingere vieţii private a 

încheiat activitatea. 

 

 flipchart, 

markere 

stickere,  
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9. DREPTUL DE 

ASOCIERE 

 

atelier de 

lucru 

 

brainstorming 

 

dezbatere 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

         Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a VII-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA ASOCIERE, prevăzut la art. 

40 din Constituția României, art. 12 în Carta 

drepturilor fundamentale a UE și art. 20 în 

Declarația Universală a Drepturilor Omului.       

           Elevii au redat semnificația și 

implicațiile acestui  drept prin desene foarte 

bine realizate, suggestive, realizate pe foi de 

flipchart, utile în partea a doua a activității, 

aceea de a-și prezenta dreptul avut în fața 

părinților, cadrelor dicatice și alți membri din 

comunitate; au prezentat propunându-le o 

dezbatere pe această temă. 

            Pornind de la expresia „Unde-s doi, 

puterea crește”, elevii au prezentat un joc, 

prin care au dorit să ne sugereze tocmai 

neputința de a realiza ceea ce și-au propus, 

deoarece erau prea puțini. După ce s-au adunat 

mai mulți, au reușit. Jocul constă în așezarea 

unei mingi, susținută prin niște sfori, deasupra 

unui pahar. Atunci când erau doar trei copii, 

nu au reușit; pe măsură ce numărul lor a 

crescut au reușit ceea ce și-au propus, să așeze 

 

7 elevi 

din  clasa 

a VII- a  

 

 

 

 

 

 

 

Manole 

Lucia 

 

Foi,  

carioci, 

creione 

colorate,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 

 

Avocat  

Iuga Cătălin 
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mingea deasupra paharului, cu ajutorul 

sforilor. 

10. DREPTUL LA 

OCROTIREA 

SĂNĂTĂȚII 

atelier de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezbatere 

 

 

 

 

joc de rol 

 

 

 

brainstorming 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

          Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a V-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII, 

prevăzut la art. 34 din Constituția României, 

art. 35 în Carta drepturilor fundamentale a UE 

și art. 25 în Declarația Universală a Depturilor 

Omului.        

           Studiind documentele, elevii au aflat că 

dreptul la sănătate este unul din drepturile 

fundamentale ale omului și că sănătatea 

individului este definită drept ,,O stare de bine 

fizică, mentală şi socială, şi nu doar absenţa 

bolii sau a infirmităţii.’’ Și că, din perspectivă 

publică, sănătatea constituie, datorită 

imenselor sale implicaţii individuale, dar şi 

sociale şi demografice, unul dintre elementele 

cele mai vizate de politicile şi strategiile 

guvernamentale din întreaga lume. Activităţile 

au venit în întâmpinarea nevoilor 

fundamentale de educaţie ale oricărui copil, 

iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o 

condiţie esenţială pentru dezvoltarea 

 

7 elevi 

din  clasa 

a V- a  

 

 

 

 

 

 

 

Burlui 

Luminița 

 

Foi,  

carioci, 

creione 

colorate,  

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 

 

legume 

diverse 

 

fructe 

diverse 

 

Dna 

asistentă 

medicală  

Aniţoaiei 

Gianina 



    

                   ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „PETRU PONI” CUCUTENI 

                       Localitatea CUCUTENI, Judeţul  IAŞI 

                              Tel./fax: 0232/717074 

                           Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com 

                           Web: www.scoalacucuteni.ro 

                         

16 

 

armonioasă a personalităţii elevului. 

Activităţile derulate au fost: 

1. ,,Voluntar în acţiune’’- elevii s-au 

informat despre dreptul la ocrotirea 

sănătăţii, care sunt documentele la nivel 

naţional şi internaţional ce garantează 

acest drept. Informaţiile obţinute au fost 

diseminate prin realizarea unui afiş . 

2. ,,Culorile curcubeului în farfurie’’- au fost 

prezentate informaţii privind importanţa 

consumului zilnic de fructe şi legume, 

cum să combinăm eficient culori variate 

în farfurie, rolul culorilor roşu, portocaliu, 

galben, mov, alb, verde.  Demonstrativ, 

elevii au preparat o salată colorată, au 

oferit reţeta participanţilor, au degustat 

împreună produsul realizat. 

Sfat : Mănâncă salata aceasta după-amiază, 

înainte de un film cu prietenii! O să îți dea 

energie și o să îți taie din cheful de ronțăit. 

3. ,,Alfabetul sănătăţii’’- pentru a ajunge la o 

stare de sănătate optimă, trebuie să avem 

o atitudine pozitivă faţă de factorii de 

protecţie. Elevii au realizat un afiş în care 
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şi-au dezvoltat creativitatea şi simţul 

artistic. Pentru fiecare literă din alfabet au 

găsit cuvinte care să exprime 

responsabilitatea fiecăruia dintre noi faţă 

de starea de sănătate. 

4. ,,Cum să fii sănătos’’- elevii au primit 

două plicuri în care se aflau imagini şi 

cuvinte. Au realizat un colaj cu imagini şi 

sfaturi pentru o viaţă sănătoasă. În cadrul 

activităţii şi-au dezvoltat abilitatea 

lucrului în echipă. 

5. ,,La doctor’’- prezentarea unei scenete în 

care s-a urmărit dezvoltarea unui 

comportament de protejare a sănătăţii 

personale, educarea copiilor şi 

sensibilizarea părinţilor pentru a susţine şi 

promova comportamentele sănătoase. 

11. INTERZICEREA 

MUNCII FORȚATE 

atelier de 

lucru 

 

 

 

 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

          Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a IV-a, s-a informat și a dezbătut 

INTERZICEREA MUNCII FORȚĂTĂ 

(DREPTUL LA TIMP LIBER), prevăzut la 

art. 42 din Constituția României, art. 5 în 

Carta drepturilor fundamentale a UE și art. 24 

în Declarația Universală a Drepturilor Omului.     

 

 

8 elevi 

din  clasa 

a IV- a  

 

 

 

 

Toarbă 

Viorica 

 

Carioci, 

creione 

colorate, 

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

 

Poliția 

locală 

Cucuteni 
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dezbatere 

 

 

 

 

 

 

 

brainstorming 

 

     Sloganul activității: După ce muncești, 

vine și odihna! 

Activitatea 1: elevilor li s-a explicat conceptul 

de odihnă și timp liber, apoi pe foi de flipchart 

ei au notat cu markere toate ideile conexe 

(metoda brainstorming-ului). 

Activitatea 2: pe alta foaie de flip chart, cu 

markere și carioci, cei 8 elevi au lipit decupaje 

din reviste și au desenat: Parcul Copiilor 

(imaginar), o bicicletă, un aparat foto, reclamă 

la un targ de carte, măști de teatru, portativ cu 

note muzicale, un avion, destinații turistice 

naționale și internaționale etc. 

Activitatea 3: elevii au identificat ceea CE 

PRIMIM? (relaxare și timp liber în care putem 

să ne odihnim activ și să facem ceea ce ne 

dorim), dar și CE OFERIM (ne îndeplinim 

sarcinile de la școală și din familie ), pornind 

de la ideile de bază de la demararea activității 

generale (AM DREPTUL...la odihnă și timp 

liber, dar AM RESPONSABILITATEA...de a 

învăța și de a ajuta membrii familiei în 

gospodarie). 

Activitatea 4: elevilor li s-a explicat ca trebuie 

 

 

 

markere 

stickere, 

reviste, 

foarfece, 

balon 

decorat 

manual, 

rucsac, 

umbrelă cu 

imagini din 

Paris. 
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să își aleagă un mod de a petrece timpul liber 

și să argumenteze de ce este o activitate 

folositoare, plăcută și eventual, educativă. 

Activitatea 4: cei 8 elevi au deschis umbrele 

colorate și au cântat melodia lui Dan Spataru, 

EU, TU ȘI O UMBRELĂ. 

         În cadrul acestei activități, doamna 

învățătoare a încurajat elevii de clasa a IV-a 

să-și exprime punctul de vedere (ideile și 

opiniile proprii). Copilul, ca orice adult, are 

dreptul la odihnă și timp liber. Atmosfera în 

care s-a desfășurat activitatea a fost plină de 

afecțiune, de empatie, amuzament, relaxare.  

12. DREPTUL LA 

ÎNVĂȚĂTURĂ 

atelier de 

lucru 

 

 

 

dezbatere 

 

 

 

brainstorming 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

        Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a VI-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA ÎNVĂȚĂTURĂ, prevăzut la 

art. 32 din Constituția României, art. 14 în 

Carta drepturilor fundamentale a UE și art. 26 

în Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

      Pentru a da valoare acestui drept, elevii au 

identificat care este responsabilitatea ce 

derivă din acest drept la învățătură, aceasta 

fiind “de a se concentra și de a se strădui să 

învățe”,  aceste două verbe constituind esența 

 

 

6 elevi 

din  clasa 

a VI- a  

 

 

 

 

 

 

Ciudin 

Raluca 

Mariana 

 

Carioci, 

creione 

colorate, 

flipchart, 

coli de 

flipchart, 

markere 
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mimă 

învățării.  

      Pentru că educația se realizează în 

permanență și din direcții multiple, elevii au 

realizat un frumos mandarin unde au 

evidențiat principalele canele furnizoare de 

educație, acestea fiind familia, școala și 

societate, reliefând aspecte ce țin de fiecare și 

accenduând ideea că rădăcina copacului este 

familia. 

      Pornind de la realitatea zilnică în care 

elevii întreabă mereu “De ce?” trebuie să 

învețe, au evidențiat aspecte conexe cu viața 

reală ce derivă din anumite obiecte de studiu, 

cum ar fi: limba română, matematica, chimia, 

educația fizică, limbile străine, istoria sau 

geografia, muzica sau desenul, într-o frumoasă 

reprezentare a educației, bazată pe simbolul 

acestuia, cartea.  

      Întrucât învățăm mereu (dacă ne dorim), 

elevii, în cadrul jocului “Am învățat de la 

…”, au împărțit colegilor din școală fișe ce 

cuprindeau mai multe întrebări la care 

trebuiau să răspundă, cum ar fi: 

     Am învățat de la: mama mea..., animalul 
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meu favorit ..., ultima cătătorie ..., televizor ..., 

părinții mei ..., natură ..., cel mai exigent 

profesor ..., (din) greșelile mele ... etc, 

descopind răspunsuri foarte interesante. 

      Elevii din această grupă au mimat diverse 

cuvinte și au realizat un rebus punând întrebări 

legate de dreptul la învățătură, la completarea 

căruia i-au provocat pe participanții din cadrul 

evenimentului organizat la finalul activității. 

13. DREPTUL 

ACCESULUI LA 

CULTURĂ 

atelier de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezbatere 

 

 

 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

           Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a V-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL ACCESULUI LA CULTURĂ, 

prevăzut la art. 33 din Constituția României. 

În reglementările altor state el este o noutate, 

nefiind prevăzut în legile lor fundamentale, 

inclusive ale statelor membre ale U.E.      

            Pornind de la una din semnificațiile 

COLOANEI INFINITULUI, aceea că, oricât 

de multe cunoștințe am avea, mereu ni le 

putem îmbogăți, mai ales în ceea ce privește 

cultura, un domeniu atât de vast, precum și de 

la afirmația sculptorului că: “Simplitatea nu 

este un ţel în artă, dar ajungi fără voie la ea pe 

măsură ce te apropii de sensul real al 

 

 

7 elevi 

din  clasa 

a V- a  

 

 

 

 

 

 

 

Manole 

Lucia 

 

 

Carton,  

carioci, 

acuarele,  

markere, 

fotografii 

diverse 

 

 

 

 

Artist 

plastic 

Ionela 

Mihuleac 
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brainstorming 

 

lucrurilor.” (C. BRÂNCUȘI), elevii au 

construit din carton un model al Coloanei 

infinitului. Pe fețele acestuia au scris diferite 

cuvinte referitoare la cultură, valoare la care 

toți locuitorii României, indiferent de etnie, 

religie, etc. au acces liber. Cu această ocazie, 

elevii și-au pus în practică și noțiunile de 

geometrie, prin măsurarea și decuparea unui 

trunchi de piramidă. 

            De asemenea, elevii au efectuat un 

colaj complex cu diferite imagini cu 

evenimente culturale, instituții, personalități, 

obiecte culturale, pentru a reda cât mai 

explicit dimensiunea vastă și importanța 

culturii pentru dezvoltarea fiecărui om și 

împlinire. „Cultura înseamnă dezvoltarea 

perfectă și egală a omului în toate privințele”. 

(John Burroughs) 

14. DREPTUL LA 

LIBERTAEA 

CONȘTIINȚEI 

(RELIGIOASE) 

atelier de 

lucru 

 

 

 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

          Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a VII-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA LIBERTAEA CONȘTIINȚEI 

(RELIGIOASE), prevăzut la art. 29 din 

Constituția României, art. 10 în Carta 

drepturilor fundamentale a UE și art. 18 în 

 

 

7 elevi 

din  clasa 

a VII- a  

 

 

 

Moisei 

Lucian 

 

 

costume 

pentru 

scenete, 

minge, 

 

 

Preot paroh 

Biserica 

Cucuteni 

 



    

                   ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „PETRU PONI” CUCUTENI 

                       Localitatea CUCUTENI, Judeţul  IAŞI 

                              Tel./fax: 0232/717074 

                           Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com 

                           Web: www.scoalacucuteni.ro 

                         

23 

 

 

 

 

 

dezbatere 

 

 

 

 

 

 

 

brainstorming 

 

joc de rol 

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului.  

          În vederea atingerii acestui obiectiv, au 

fost selectate mai multe activități didactice 

printre care: realizarea unui desen 

reprezentativ al acestui drept al omului pe o 

foaie de flipchart, cumulat cu informații 

succinte și clare selecționate. 

         Pentru a scoate în evidență rolul 

credinței religioase în formarea și dezvoltarea 

armonioasă a unui om și implicit a unui grup 

de oameni, au fost selectate câteva jocuri 

didactice printre care: Sceneta ,,Cele patru 

piersici” din care elevii au descoperit câteva 

învățături profunde: prin credință sunt 

promovate valori umane general valabile 

precum mila, hărnicia sau spiritul 

intreprinzător, fiind totodată blamate patimi 

precum lăcomia, avariția sau lenea.          

        O altă activitate folositoare dar și 

distractivă a fost „Ubuntu”, o mică scenetă 

inspirată din comportamentul unui grup de 

copii africani care au pus umanitatea (ubuntu) 

mai presus de competiție, egoism și lăcomie.  

      „Mingea toxică” este numele celei de-a 

 

 

 

 

sfoară, 

piersici, 

bomboane, 

carton,  

carioci, 

acuarele,  

markere, 

 

 

 

Prodan 

Cristian 
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treia activități prin care elevii au descoperit că 

prin credință suntem invitați să cooperăm unii 

cu alții, astfel încât să putem duce la bun 

sfârșit orice sarcină , mai ales pe cele mai 

grele. Lucrul in echipă scoate în evidență 

totodată că fiecare om este important.  

       Cea de-a patra activitate, numită „Cutia 

iubirii” ne-a arătat că prin credință omul este 

învățat să vadă doar lumina din oameni.  

     Ultima activitate numită „Drumul cu 

obstacole” ne-a arătat că omul , prin credință 

are un sprijin de nezdruncinat deoarece 

primește multe mâini de ajutor de la prieteni 

pe care deși nu-i vede totuși îi simte foarte 

aproape de el.  

15 DREPTUL LA 

LIBERTATEA 

CONȘTIINȚEI 

(RELIGIOASE) 

atelier de 

lucru 

 

 

 

 

dezbatere 

 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

        Activitatea grupei a constat în două părți: 

una teoretică (copiii au urmarit un material 

Power Point prin care au înțeles clar dreptul la 

libertatea de gândire și de convingeri 

religioase) și una practică care s-a desfășurat 

la Biserica Sf. Muceniță Ecaterina, Buznea, 

având drept gazdă pe preotul paroh Baciu 

Alexandru. 

         Activitatea practică a constat în: 

 

 

8 elevi 

din  clasa 

a III- a  

 

10 elevi 

din clasa I 

 

 

 

Baciu Ioana 

 

 

 

Barabulă 

Mariana 

 

 

Coli albe,  

carioci, 

acuarele,  

markere, 

farfurii din 

plastic 

 

 

 

Preot paroh 

Biserica 

Buznea 

 

Baciu 

Alexandru 
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prezentare 

power point 

 

 

joc didactic 

 

1. Vizitarea bisericii, ca lăcaș de cult. Aici 

copiii au pus în practică libertatea de a-și 

manisfesta religia în mod public. 

2. Preotul paroh le-a prezentat elevilor 

participanți vasele de slujbă și veșmintele 

liturgice, facilitând astfel accesul acestora la 

manifestarea cultică a religiei lor. 

3. Ce știu eu?  Joc pe baza unor ghicitori care 

aveau ca soluție un obiect religios, iar 

rezultatul îl puneau copii pe farfuriile 

zburătoare(farfurii de plastic de unică 

folosință). 

4.Biserică versus altă clădire - copiii au fost 

invitați să deseneze pe grupe de câte doi, pe 

coli mari de hartie o biserică sau o alta cladire: 

bloc, școala...etc și apoi s-a discutat care este 

diferența dintre clădirea unei biserici și o altă 

clădire. 

4. Turnul apărat – joc de conștientizare, unde 

elevii au fost invitați să realizeze un turn din 

hârtie cât mai înalt și să observe că atunci 

când doar unul din ei ține turnul și ceilalți 

suflă asupra lui, turnul este distrus, iar apoi 

când mai mulți țin turnul și suflă unul acesta 
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nu se clintește. Concluzia: Suntem mai 

puternici împreună! Importanța apartenenței la 

un grup religios! 

4. Vizionare Fabula animată - Pricochi- 

discuții-concluzia: Avem dreptul la educație 

religioasă - este important să ne cunoaștem 

credința! 

5. Astăzi am învățat- fiecare participant la 

activitate a fost invitat să continuie o frază 

concluzivă la activitate... Din răspunsurile 

elevilor: 

Astăzi, am învățat că a dreptul să mă rog 

împreună cu alții 

Astăzi, m-a surprins să aflu cât de interesante 

sunt obiectele din biserică. 

Astăzi, m-a impresionat că putem să ne jucăm 

în biserică. 

Astăzi, am învățat că suntem mai puternici 

împreună. 

Ulterior, copiii au fost invitați să 

realizeze un produs  în legătură cu dreptul la 

Religie.  

Lucrările lor au fost: două icoane 

desenat, o poezie – rugăciune, o cruce din paie 
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de băut, două  desene cu o biserică, iar un elev 

nu a realizat nimic, motivând că am dreptul să 

nu particip la viața religoasă, dacă nu vreau. 

(Corect, nu?) 

16. DREPTUL LA 

EGALITATE ÎN 

DREPTURI 

atelier de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezbatere 

 

 

 

 

 

 

 

brainstorming 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

sala de clasă 

Căminul 

Cultural 

          Grupa de lucru, formată din elevi ai 

clasei a VIII-a, s-a informat și a dezbătut 

DREPTUL LA EGALITATE ÎN DREPTURI, 

prevăzut la art. 33 din Constituția României. 

În reglementările altor state el este o noutate, 

nefiind prevăzut în legile lor fundamentale, 

inclusive ale statelor membre ale U.E.      

             Elevii clasei a VIII-a s-au informat 

mai întâi despre dreptul oamenilor de a fi egali 

fără discriminare prevăzut  în Constituţia 

României şi la CEDO. Astfel: 

1. Au realizat un panou cu informaţii concrete, 

desene, imagini elocvente  despre  dreptul 

oamenilor de a fi egali, situaţii de 

discriminare, pe care l-au expus în sala de 

clasă  şi pe care l-au prezentat colegilor. Au 

dovedit astfel că au înţeles în ce constă dreptul 

la egalitate, dar şi că ştiu să identifice situaţii 

concrete de discriminare, unde se pot adresa in 

astfel de situaţii. 

 

 

8 elevi 

din  clasa 

a VIII- a  

 

 

 

 

 

 

 

Mărisac 

Mioara 

 

 

Carton,  

carioci, 

acuarele,  

markere, 

fotografii 

diverse 
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2. A fost  iniţiată  o dezbatere privind 

discriminarea în cazul bătrânilor şi a 

persoanelor cu dizabilităţi, aducând în discuţie  

situaţii concrete, cunoscute de ei, de bătrâni 

singuri la care  au mers de Crăciun, într-o 

acţiune  organizată de şcoală, cu pachete cu 

alimente. 

3. Au realizat  un rebus cu diverse informaţii 

legate de dreptul la egalitate,la completarea 

căruia i-au provocat pe ceilalţi colegi ai 

lor,apoi  l-au expus în sala de clasă. 

4. Au asociat  imagini diverse cu tipul de 

discriminare pe care acestea îl surprindeau. 

Acestea au fost adaugate la panoul expus în 

clasă. 

          Elevii au  înţeles  cât de importante sunt 

drepturile pe care le au ei sau oamenii mari, de 

ce este important  să-şi cunoască drepturile, 

cum trebuie să acţioneze în situaţii de 

discriminare, de încălcare  a dreptului la 

egalitate. Au înţeles cât de uşor pot ei înşişi să 

creeze fără să vrea, o situaţie de discriminare 

faţă de un coleg pe care să-l rănească din 

punct de vedere afectiv, reliefând importanţa 
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unui comportament demn, corect faţă de cei 

din jur. 

17. REALIZARE 

BROȘURĂ 

ateliere de 

lucru 

20.01.2019- 

31.01.2019 

școală 

 

      Pentru o bună mediatizare a informației 

identificată, elevii colaboratori ai revistei 

şcolii „Orizonturi cucuteniene ...”,  împreună 

cu profesorii coordonatori au realizat o 

broșură în care au evidențiat aspecte esențiale 

ale celor 12 drepturi dezbătute, atât juridice, 

cât și descoperite de aceștia pe parcursul 

desfășurării atelierelor de lucru. 

11 elevi Moldoveanu 

Anișoara 

calculator, 

internet, 

foi albe, 

pixuri 

 

18. CUBUL “RUBIC” atelier de 

lucru 

28.01.2019- 

31.01.2019 

școală 

 

        Având în vedere că întreaga activitate s-a 

desfășurat sub îndemnul ”Respectă-ți 

drepturile!”, fiecare grup de lucru și-a 

construit demersurile plecând de la paralela: 

AM DREPTUL …, respectiv AM 

RESPONSABILITATEA … (aferentă 

dreptului). Pentru a exista o imagine de 

ansamblu a acestora, a fost construit un cub 

RUBIC, scriind apoi pe acesta drepturile și 

responsabilitățile aferente. 

9 elevi Ciudin 

Raluca 

Mariana 

Coli 

polistiren, 

vopsele, 

pensoane, 

adeziv 

polistiren 

 

19. CONCURSUL  “CEL 

MAI FRUMOS OM  

DE ZĂPADĂ DIN 

CURTEA TA” 

concurs 01.01.2019- 

31.01.2019 

Curtea 

fiecăruia 

       Pentru a vedea o altă alternativă de 

petrecere a timpului liber, alta decât cea de a 

sta în fața televizorului sau de a utiliza excesiv 

telefonul, elevii școlii au fost provocați la 

23 elevi 

(acasă) 

 

toți elevii 

Ciudin 

Raluca 

Mariana 

zăpadă 

 

 

 



    

                   ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „PETRU PONI” CUCUTENI 

                       Localitatea CUCUTENI, Judeţul  IAŞI 

                              Tel./fax: 0232/717074 

                           Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com 

                           Web: www.scoalacucuteni.ro 

                         

30 

 

școală 

 

concursul Oamenilor de zăpadă din curtea 

fiecăruia. Aceștia au dat dovadă de interes și 

creativitate realizând oameni de zăpadă cu 

colier din cârnați de casă, nasturi din felii de 

cârnați, gură din pepene murat etc, ceea ce ne-

a bucurat foarte tare. 

        După ce a început școala, elevii au 

realizat oameni de zăpadă și în curtea școlii. 

(la școală) 

20. INTERVIU DESPRE 

CUNOAȘTEREA 

DREPTURILOR DE 

CĂTRE LOCUITORII 

COMUNEI 

CUCUTENI 

studiu de caz 25.01.2019- 

31.01.2019 

Comuna 

Cucuteni 

 

        Fiind și pentru ei o temă interesantă și 

incitantă, elevii au avut curiozitatea să afle 

dacă ceilalți locuitori ai comunei cunosc 

drepturile omului prevăzute prin Constituție. 

De aceea au hotărât să efectueze un sondaj de 

opinie, pe un eșantion format din 20 persoane 

din diferite sate ale comunei.  

Întrebările propuse au fost: 

      1.Vă rugăm, ne puteți enumera niște 

drepturi pe care le avem și sunt prevăzute în 

Constituția României? 

     2. Cum ar fi să nu avem aceste drepturi? 

Puteți exemplifica? 

      3. A-ți dori să ne dați un exemplu de o 

situație când vi s-a încălcat vreun drept? 

      4. Vă rugăm să enumerați niște 

10 elevi Manole 

Lucia 

microfon, 

reportofon 

părinți 
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responsabilități aferente unui drept pe care îl 

cunoașteți. 

         În urma sondajului, efectuând o 

statistică, am constatat că aceste persoane nu 

au prea multe cunoștințe despre aceste 

drepturi. De asemenea, ei constată că de multe 

ori, nefiind informați, au avut de suferit. 

         O modalitate prin care ne-am gândit că-i 

putem ajuta ar fi să mediatizăm aceste 

informații, prin afișarea lor pe un panou situat 

în centrul comunei și distribuirea broșurei 

realizată. 

21. EMINESCU – 

CULTURĂ ȘI 

ARMONIE 

Recitare de 

poezii 

15.01.2019 

școală 

       Plecând de la responsabilitatea ce o 

implică dreptul la cultură și anume aceea de a 

transmite mai departe achizițiile personale 

culturale, elevii claselor primare, coordonați 

de d-nele învățătoare, ne-au încântat recitând 

poezii ale marelui poet Mihai Eminescu, 

evidențiind cele două concepte fundamentale: 

"cultură" și "armonie", necesare pentru 

ințelegerea operei acestuia. 

52 elevi 

(ciclul 

primar) 

Baciu Ioana 

Barabulă 

Mariana 

Agaviloae 

Liliana 

Toarbă 

Viorica 

 

Cărți cu 

pozii de M. 

Eminescu 

bibliotecară 

Ramona 

Maria 

Dumitru 

 

22. O SINGURĂ 

ROMÂNIE – 24 

IANUARIE 1859 

concurs 

 

 

21.01.2019- 

24.01.2019 

școală 

          Pornind de la ideea că unitatea de neam, 

limbă și cultură în cele trei țări române a 

reprezentat un deziderat de veacuri, la 

51 elevi 

din ciclul 

gimnazial 

Burlui 

Luminița 

Recuzită 

piesă de 

teatru, coli 
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dramatizare 

 

 

cristalizarea căruia și-au adus contribuția 

numeroase figuri marcante ale istoriei, dna 

profesoară de istorie a marcat ziua de 24 

ianuarie, organizând mai multe activități prin 

care să aducă în atenție importanța acestei 

zile. Elevii au fost provocați la un concurs de 

cultură generală, au răspuns întrebărilor ce 

dezlega cheia unui rebus, au recitat poezii 

(eleva Cârțan Bianca având chiar o poezie 

proprie), iar un juriu format din 3 cadre 

didactice și 2 elevi au desemnat câștigătorii 

concursului de desene. De asemenea, un grup 

de elevi a pus în scenă o dramatizare care a 

redat episodul relevant al Micii Uniri, unde 

protagonist a fost Moş Ion Roată.  

         Ulterior, am identificat, împreună cu 

elevii drepturile pe care le-au regăsit pe 

parcursul activității. 

(toți) de 

flipchart. 

markere 

23. ÎMPĂRTĂȘIM ... PRIN 

JOC 

vizită 29.01.2019         În scopul promovării activității noastre și 

a transmiterii unor informații legate de 

drepturile omului și altor elevi din altă școală, 

elevi ai școlii noastre au făcut o vizită la 

școala „G. Ibrăileanu”, Târgu Frumos. Ei au 

prezentat elevilor unei clase un scurt scenariu 

14 elevi + 

33 elevi 

de la 

Școala 

Gimnazia

lă “G. 

Manole 

Lucia 

 

 

 Înv. Dascălu 

Mircea 
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și un joc pentru a reliefa libertatea la 

conștiință religioasă și libertatea la asociere. 

Pe baza unor planșe foarte sugestive, elevii 

școlii noastre au prezentat și oral ce reprezintă 

acestea. Gazdele noastre au participat 

încântate și interesate la discuții, au cântat 

împreună, iar, în final s-au delectat cu dulciuri 

și au socializat foarte frumos. A fost o 

experiență frumoasă pentru ambele părți. 

Ibrăileanu

”Târgu 

Frumos 

24. GALERIA 

DRETURILOR 

workshop 30.01.2019         Această experiență inedită a fost 

împărtăşită comunității întregi, în cadrul unui 

eveniment organizat la Căminul Cultural 

Cucuteni cu scopul de a inspira cultivarea 

respectului față de drepturile omului și, în 

egală măsură, accentuând responsabilitățile ce 

ne revin.  

       Au fost discuții libere între participanți 

părinți, autorități locale, membri ai 

comunității, aceștia manistându-și interesul de 

a descoperi lucruri noi și de a împărtăși idei 

personale. 

toți elevii Ciudin 

Raluca 

Mariana 

standuri 

realizate de 

fiecare 

grup de 

lucru 
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1. Rezultate înregistrate:  

 realizarea obiectivelor propuse, rezolvarea sarcinilor de lucru de către preșcolari/elevi; 

 conştientizarea de cǎtre elevi a importanței tratării cu responsibilitate a drepturilor pe care orice om le are și ecourile pozitive ale 

acestui fapt asupra calității vieții noastre, a tuturor; 

 implicarea activă a elevilor, aceștia înțeleagând că tratarea cu respect a celor din jur, prin respectarea drepturilor lor, înseamnă, 

de fapt, respect pentru propria persoană; 

 dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare în diverse situaţii / dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare; 

 identificarea unor soluții pentru a optimiza această valoare în context școlar; 

 îmbunǎtǎţirea calitǎţii stilului de viaţǎ prin cunoașterea drepturilor fiecăruia; 

 îmbunǎtǎţirea relaţiei şcoalǎ – elev – comunitate; 

 punerea în valoare a simţului artistic şi a expresivităţii elevilor implicaţi în proiect; 

 materiale video cu interviuri la care au participat reprezentanţi ai comunitǎţii, cadre didactice, locuitori ai comunei Cucuteni și 

elevi; 

 expoziţii cu lucrǎrile elevilor prezentate la activitatea de final Galeria drepturilor; 

 23 preșcolari și 114 elevi implicați direct în activitate (toți elevii școlii); 

 33 de elevi de la Școala Gimnazială “G. Ibrăileanu” Târgu Frumos; 

 14 cadre didactice care au desfășurat activități în cadrul proiectului; 

 9 parteneri + părinți. 
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2. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 

 prin viu grai și împărțind flyere 

 în mass – media  

https://www.bzi.ro/elevii-scolii-gimnaziale-petru-poni-din-localitatea-cucuteni-au-aflat-ca-orice-drept-implica-si-responsabilitati-

681609?fbclid=IwAR360pgbrUxuFAyhYK_4gMa7sJ8nvsDrP47eIRZwNA43ARoNq8oq4FJJpKY 

 

http://sparknews.ro/2019/01/30/concurs-inedit-la-o-scoala-din-iasi-elevii-provocati-la-joaca-distractie-si-cel-mai-frumos-om-de-

zapada/?fbclid=IwAR1Py17zKbnVmImwM0zt0ZnBivk-lnlXqv3u5rzFSrY73Qwz5FOP1kkKj9Y 

 

 pe site-ul școlii 

http://scoalacucuteni.ro/scoala-pentru-valori-autentice-2018-2019/ 

 

 pagina de facebook a școlii 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2868936373331925&set=ms.c.eJxFzMENwDAIQ9GNKsBA7P0Xq1rS9Ppk~%3B2BTaCwArq

grNmgAH6R3d0XlQCESgAV4FtPwv0FJLNm~_JPFcbOmAv0C~%3BAWAVG7w~-.bps.a.2868936339998595&type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2869434989948730&set=pcb.2869436916615204&type=3&theater 

 

https://www.bzi.ro/elevii-scolii-gimnaziale-petru-poni-din-localitatea-cucuteni-au-aflat-ca-orice-drept-implica-si-responsabilitati-681609?fbclid=IwAR360pgbrUxuFAyhYK_4gMa7sJ8nvsDrP47eIRZwNA43ARoNq8oq4FJJpKY
https://www.bzi.ro/elevii-scolii-gimnaziale-petru-poni-din-localitatea-cucuteni-au-aflat-ca-orice-drept-implica-si-responsabilitati-681609?fbclid=IwAR360pgbrUxuFAyhYK_4gMa7sJ8nvsDrP47eIRZwNA43ARoNq8oq4FJJpKY
http://sparknews.ro/2019/01/30/concurs-inedit-la-o-scoala-din-iasi-elevii-provocati-la-joaca-distractie-si-cel-mai-frumos-om-de-zapada/?fbclid=IwAR1Py17zKbnVmImwM0zt0ZnBivk-lnlXqv3u5rzFSrY73Qwz5FOP1kkKj9Y
http://sparknews.ro/2019/01/30/concurs-inedit-la-o-scoala-din-iasi-elevii-provocati-la-joaca-distractie-si-cel-mai-frumos-om-de-zapada/?fbclid=IwAR1Py17zKbnVmImwM0zt0ZnBivk-lnlXqv3u5rzFSrY73Qwz5FOP1kkKj9Y
http://scoalacucuteni.ro/scoala-pentru-valori-autentice-2018-2019/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2868936373331925&set=ms.c.eJxFzMENwDAIQ9GNKsBA7P0Xq1rS9Ppk~%3B2BTaCwArqgrNmgAH6R3d0XlQCESgAV4FtPwv0FJLNm~_JPFcbOmAv0C~%3BAWAVG7w~-.bps.a.2868936339998595&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2868936373331925&set=ms.c.eJxFzMENwDAIQ9GNKsBA7P0Xq1rS9Ppk~%3B2BTaCwArqgrNmgAH6R3d0XlQCESgAV4FtPwv0FJLNm~_JPFcbOmAv0C~%3BAWAVG7w~-.bps.a.2868936339998595&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2869434989948730&set=pcb.2869436916615204&type=3&theater
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3. Impactul educativ: 

 preșcolari, elevi și părinți conștienți de drepturile și responsabilitățile pe care le au în orice etapă a vieții; 

 copii, elevi mai bine pregătiți pentru socializare și relaționare; 

 formarea de asocieri cognitive între informațiile teoretice obținute în procesul educativ și lumea reală; 

 elevii şi-au îmbogăţit bagajul de cunoştinţe prin participarea la activităţi, căutarea de informaţii şi implicarea în acţiunile grupei din 

care au făcut parte; 

 responsabilizarea elevilor faţă de rolul pe care l-au avut în cadrul echipei lor, dar şi asupra propriilor comportamente; 

 dezvoltarea unui comportament civic, moral în concordanţa cu drepturile studiate şi schimbarea unor mentalităţi greşit înţelese; 

 comunicare şi efort comun  depus de toţi  partenerii unei grupe şi o bună muncă de  echipă, ce a pus în valoare şi calităţile elevilor mai 

emotivi. 

 exersarea calităţilor de oratori/ prezentatori ale produselor muncii lor, în faţa unui auditoriu; 

 reuşita unor activităţi deosebite  prin eforturi proprii și commune. 

 

 

Data:    31.01.2019                  

                           

                           Director,                                                                                                                        Consilier educativ,   

Prof. Ciudin Raluca Mariana                   Prof. Moldoveanu Anișoara 

                       


