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Anexă- Model Fişă de activități                 Nr. 1051/29.10.2018 

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. 
crt. 

Denumire 
activitate 

Tipul de 
activitate (ex: 

dezbatere, 
concurs, 

expoziție etc.) 

Data 
organizării și 

locul 
organizării 

Prezentare succintă 
a activității  
(5 rânduri) 

Nr. elevi 
participanți/implicați 

Profesori organizatori 
Resurse materiale, 

financiare 
Parteneri 
implicaţi 

1.  "Hrana 
pentru 
pelerini și 
suflet" 

Proiect 24.09 -
11.10.2018 
Liceul 
Tehnologic 
Economic de 
Turism 
(activități de 
pregătire) 
 
12.10.2018 
zona 
Catedralei 
Mitropolitane 
(desfășurarea 
propriu-zisă a 
activității) 

Voluntarii liceului 
împreună cu cadrele 
didactice au strâns  
donații de la elevi și 
profesori și au făcut 
ceaiul și cafeaua în 
laboratoarele de 
practică din Săulescu 
și apoi din Săulescu 
au mers către colina 
de lângă Mitropolie 
unde au împărțit 
pelerinilor veniți să 
se închine la Sfânta 
Parascheva hrană 
rece, ceai și cafea. 
La final o parte din 
voluntari au ajutat la 
împărțirea 

70 de elevi din clasele 
IX-XII implicați în 
activitatea directă 
 
400 de elevi au donat 
bani pentru activitate 

8 profesori organizatori 
și 18 profesori 
colaboratori 

800 de lei 
 
 
12 kg de mere 
42 Kg de banane 
260 de napolitane 
50 de l de cafea 
80 de l de ceai 

Protopopiatul I 
Iași 
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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 
participanți/implicați 

Profesori organizatori 
Resurse materiale, 

financiare 
Parteneri 
implicaţi 

pachetelor cu 
sarmale realizate de 
asistenții sociali de la 
Protopopiatul I Iași și 
au fost de un  real 
sprijin. 

2.  ”Shine” Concurs  15.10.-
19.12.2018 
14.01-
30.04.2019 

Concursul interclase 
cu premii organizat 
la nivelul celor două 
corpuri de clădire A 
și B vizează 
responsabilizarea 
elevilor cu privire la 
curățenie, aspectul 
sălii de clasă și 
colectarea selectivă 
a deșeurilor. 
Verificarea claselor 
se face zilnic. 

Toți elevii școlii Comisia de jurizare: 
- 10 cadre 

didactice 
- Personalul de 

îngrijire al școlii 
– 7 

- Contabilul șef 
34 de prof. diriginți 

Resurse din venituri 
proprii și buget local 
 
Fiecare clasă a fost 
dotată cu un coș 
special pentru 
colectare hârtie 
Pe fiecare hol există 
două coșuri pentru 
colectare plastic. 
 

 

3.  Intoleranța 
în societate 
și 
consecințele 
ei nefaste. 
Recurs la 
memorie 

Dezbatere 
Vizită 

05.10.2018 Comemorarea 
Holocaustului în 
România prin 
cunoașterea 
Pogromului de la Iași 
(iunie 1941): 
vizionare film 

46 de elevi  Prof. Teșu Maria 
Prof. Dărăbăneanu 
Georgeta 

 Administrația 
Cimitirului 
Evreiesc 
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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 
participanți/implicați 

Profesori organizatori 
Resurse materiale, 

financiare 
Parteneri 
implicaţi 

documentar, 
dezbatere, vizită la 
gropile comune din 
Cimitirul Evreiesc, 
Iași 

4.  ”Tinerii de 
azi, liderii 
de mâine”: 
"Mă implic 
în școala 
mea" - 
Sesiune 
susținută de 
către elevii 
participanți 
la „Scoala 
de 
Business” 

Proiect  
Activitate de 
diseminare 

5.10.2018 
Liceul 
Tehnologic 
Economic de 
Turism 
 
 
 
 
 
 
12.10.2018 
Târgul de 
Cariere Iași-
Palas 

Proiectul și-a propus 
sa faciliteze accesul 
la piața muncii 
pentru elevi din mai 
multe licee ieșene. 
S-a realizat o 
activitate de 
diseminare de către 
elevii implicați în 
acest proiect. 
 
Participarea la a 18-a 
ediție a Târgului de 
Cariere Iași, alături 
de cei mai 
importanți 
angajatori ai 
momentului, pentru 
următorul pas în 
carieră. 

Elevii claselor: 
11G, 9E, 10 H, 9H, 
10G, 11F, 9F, 9G, 9B 
(225 de elevi) + 
echipa de proiect – 5 
elevi 
 
 
 
 
 
Elevii din echipa de 
proiect – 5 elevi 

Prof. A. Georgescu  
Profesori colaboratori: 
R. Giosanu, 
C. Andriescu, M. Culbec, 
R. Ciornovalic, D. 
Moraru, A. Nedelcu, M. 
Saucă, S. Codreanu 
 
 
 
 
Prof. A. Georgescu  
 

Proiect finanțat de 
Primăria 
Municipiului Iași 

Asociația 
Creștin - 
Umanitară 
”Slujirea Vieții” 
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3. Rezultate înregistrate: 

a. 500 de pelerini au primit un pachețel  din partea voluntarilor 
b. 400 de elelvi au donat pentru pelerini  
c. 26 de profesori au susținut activitatea de voluntariat 
d. Colectarea selectivă a deșeurilor: hârtie, plastic. Se vor obține bani din această activitate 
e. În luna decembrie câte două clase din fiecare corp de clădire vor fi premiate cu laptop/videoproiector la premiul I și multifuncțională/aer condiționat pentru 

premiul II. 
f. Elevii implicați în activitatea de diseminare a proiectului ”Tinerii de azi, liderii de mâine” au învățat despre ce înseamnă antreprenoriat, ce abilități și cunoștințe 

trebuie să ai ca să devii antreprenor. 
 

4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Presa locală: 

https://www.bzi.ro/elevii-liceului-tehnologic-economic-de-turism-din-iasi-donatii-pentru-pelerinii-de-la-sfanta-parascheva-669767 

https://infoiasionline.ro/alaturi-de-pelerini-de-sfanta-parascheva-voluntariat-scolar-cu-prilejul-zilelor-iasului/27249/ 

http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/au-aratat-ce-inseamna-sa-fii-milostiv-alaturi-de-pelerini-7448880 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/elevii-liceului-tehnologic-economic-de-turism-din-iasi-donatii-pentru-pelerinii-de-la-sfanta-parascheva/4652213 

https://all4romania.eu/elevii-liceului-tehnologic-economic-de-turism-din-iasi-donatii-pentru-pelerinii-de-la-sfanta-parascheva/ 

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/au-aratat-ce-inseamna-sa-fii-milostiv-alaturi-de-pelerini--217439888.html 

b. Protopopiatul I Iași 
c. Revista școlii Amphytrion 
d. Baza de date cu activitățile extracurriculare a școlii la care au acces toate cadrele didactice ale școlii:  

https://docs.google.com/document/d/1QLT9W12Hzm2XG-57_O3b4CRjLfZ0qrMlZnm6ZH96CQ4/edit# 
e. Facebook-ul școlii: https://www.facebook.com/economic.turism.2004/ 
f. Facebook proiect Tinerii de azi, liderii de mâine - Un proiect cu și pentru tineri https://www.facebook.com/proiectlicee/ 

 
5. Impactul educativ: 

a. Sensibilizarea elevilor și cultivarea sentimentului de altruism, milostenie, îmbogățire spirituală, dar în egală masură și responsabilizarea acestora în vederea 
realizării unor activități cu participare colectivă, ce presupun: spirit de echipă, învățare experiențială, interdisciplinaritate.  

b. Implicare activă în viața comunității. 
c. Activitatea de voluntariat trebuie să facă parte din viața fiecărui cetățean responsabil. 

https://www.bzi.ro/elevii-liceului-tehnologic-economic-de-turism-din-iasi-donatii-pentru-pelerinii-de-la-sfanta-parascheva-669767
https://infoiasionline.ro/alaturi-de-pelerini-de-sfanta-parascheva-voluntariat-scolar-cu-prilejul-zilelor-iasului/27249/
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/au-aratat-ce-inseamna-sa-fii-milostiv-alaturi-de-pelerini-7448880
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/elevii-liceului-tehnologic-economic-de-turism-din-iasi-donatii-pentru-pelerinii-de-la-sfanta-parascheva/4652213
https://all4romania.eu/elevii-liceului-tehnologic-economic-de-turism-din-iasi-donatii-pentru-pelerinii-de-la-sfanta-parascheva/
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/au-aratat-ce-inseamna-sa-fii-milostiv-alaturi-de-pelerini--217439888.html
https://docs.google.com/document/d/1QLT9W12Hzm2XG-57_O3b4CRjLfZ0qrMlZnm6ZH96CQ4/edit
https://www.facebook.com/economic.turism.2004/
https://www.facebook.com/proiectlicee/
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d. Colectarea selectivă a deșeurilor trebuie să facă parte din normalul fiecăruia dintre noi. 
e. Sensibilizarea elevilor cu privire la efectele intoleranței pe parcursul istoriei în speță despre Pogromul de la Iași. Cultivarea respectului, a adevărului istoric,  

promovarea toleranței în rândul elevilor.  
f. Tinerii pot să-și descopere potențialul personal privind posibilitatea inițierii unei afaceri și să-și dezvolte abilitățile de comunicare. 

6.  

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

Data: 29.10.2018                                                
                                   Director,                                                                                                                        Consilier educativ,                       
  Prof. dr. Iuliana Țugui         prof. Magda Culbec                                                                                                               


