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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: Aprilie - SPIRITUALITATE  

2. Desfășurarea activităților : 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
activitate 

Tipul de 
activitate  

Data și 
locul 

organizării 

Prezentare succintă a activității Nr. de elevi 
participanți/ 

implicați 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri implicați 

1  
EXCURSIE  
TEMATICĂ 
„Sărbătoarea:  
artă şi spiritualitate” - 
vizită la Muzeul  
Etnografic  
Moldova Iași 

 

Excursie de 
studiu 
pentru 
elevii de la 
liceu  

 

15 aprilie Vizitarea expoziției: „Valoarea sacră a 
satului românesc” – Muzeul 
Etnografic, Palatul culturii Iași 
(Expoziția „Sărbătoarea: artă şi 
spiritualitate” surprinde satul în 
momentele cu încărcătură specială 
pentru locuitorii săi. 
Tema sărbătorii va fi abordată din 
punct de vedere ritual, ceremonial, 
festiv şi alimentar.) 

Clasele  
a VIII-a  
a XI-a A  
a XII-a A  
a XII-a B  
(80 de 
elevi) 

 

 
 Botezatu Ioan  
Razvan  
Osoianu Maria  
Avarvarei Liliana  
Ionița Dana  

 

Resurse 
financiare 

proprii 

 
Muzeul  
Etnografic,  
Palatul Culturii  
Iași  
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 Tragul Regional al 
firmelor de 
Exercitiu 
,,Moldoveanca 
vesela” 

Elevi de 
liceu 

1 aprilie 

Realizarea unui stand cu produse 
traditionale ,,Moldoveanca vesela” 

Clasele a XI 
si XII 
(80 de elvi) 

Dondas Adriana 
Neculaes Ema 
Costan Diana 

Resurse 
financiare 

proprii 

Primaria Pascani 
 

2 „Cântec, joc 

 și voie bună –  

Tradiții din  

satul meu”  

Traditii si  

spiritualitate in  

satul romanesc 
 

 2 aprilie 

-Educație muzicală multimedia”  

muzică populară sau religioasă legată 

de tema satului românesc 

- “Meșteșuguri artistice tradiționale” – 

desene, ouă încondeiate, creații 

populare specifice satului 

Clasele de 

liceu 

X,XI,XII 

(300 elevi) 

Ungureanu Iulian 

Danilă Alexandra 

Botezatu Mariana 

Osoianu Maria 

Ianole Dumitru 

Materiale 

traditionale 

Resurse 

financiare 

proprii 

Protopopiatul 

Pascani 

Muzeul Etnografic 

Pascani 

Primaria Ruginoasa 

Asociatia Mila 

Crestina 

3 

„Timp și spațiu 

sfânt” 

Activitate 
liturgică la 
Biserică 5 aprilie 

Interviu acordat părintelui Pavel 

Postolachi – Amintiri din satul meu 

a VI-a,XI-a  

a XII-a A 

(80 de elevi) 

Osoianu Maria 

Neculaes Ema 

Resurse 

financiare 

proprii 

Protopopiatul 

Pascani 

4 

“Bucuria de a 

dărui” 

Activitate 
caritabilă 

15-19 

aprilie 

Activitate social – filantropică: satul 

Humosu 

Toate clasele 

primar, 

gimnazial 

liceal 

 

Botezatu Mariana 

Botezatu Ioan 

Razvan 

Dumitrache Petrica 

Osoianu Maria 

(toti invatatorii si 

dirigintii implicati 

cu donatii) 

Cutii cu 

Haine, 

Alimente : 

zahăr, ulei, 

făină de grâu 

și de porumb, 

paste, dulciuri 

Biserica Humosu 

Scoala Siretel 

Isj Iasi 

SNAC Iasi 

CJRAE Iasi  

5 

VALORI 

CULTURALE ȘI 

SPIRITUALE  16 aprilie 

Activitate liturgică la Biserică 

Vizită tematică la Biblioteca 

Municipală 

Audiții muzicale 

Clasele a V-

a  (60 de 

elevi) 

Osoianu Maria 

Gurzun Mariana 

Dănilă Alexandra 

Resurse 

financiare 

proprii 

Biblioteca 

Municipala Pascani 

6 

Vând şi donez  17 aprilie 

Activitate de vânzare de produse de 

patiserie- cofetărie cu donarea banilor 

obţinuţi 

Clasele a IX-

a,a X-a ,a 

XI-a (80 de 

elevi) 

Narcisa Ciocan 

Ema Neculăeș 

Diana Costan 

Cutii cu 

prajituri si 

produse 

realizate de 

elevi Asociatia 



7 

Dăruieşte un 

zâmbet 

Atelier 
caritabil 15 aprilie 

In asteptarea sarbatorilor Pascale-

atelier de creatie la Şcoala Gimnazială 

Specială Paşcani 

 a IX-a , a X-

a , 

a XI-a  

(80 de elevi) 

Narcisa Ciocan 

Ema Neculăeș 

Diana Costan 

Oua 

incondeiate 

pentru 

activitati 

caritabile 

Scoala Speciala 

Pascani 

8 ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

1. Suflet de copil! 

2. Toti copiii 

trebuie sa 

zambeasca 

Vizita la 
Scoala 
Speciala 
Pascani 16 aprilie 

Activitate de colectare, donare de 

daruri spacifice copiilor de scoala 

primara. 

Clasa 

pregatitoare 

37 de elevi) 

Cucos Oana 

Valerica Iftime 
Resurse 

proprii 

Scoala Speciala 

Pascani 

 

9 Pastele in satul 

meu 

O rețetă de familie 

– lectie de 

gastronomie 

 

Vizita la 
Atelierul de 
Gust Bun 
Halaucesti 
 17 aprilie 

 

Ateliere de gătit; 

- Concurs de postere; 

- Concurs Cel mai frumos ou vopsit; 

Clasa I 

(30 de elevi) 

Ipate Alina  

Iacob Anca 
Resurse 

proprii 

Atelierul de Gust 

Bun Halaucesti 

10 

Pastele la noi 

acasa 

Atelier de 
creatie 17 aprilie 

Încondeierea ouălelor roşii –  

 materiale textile, lemn, hârtie; 

itări şi 

ornamente de Paşte,  

Clasa IV 

Clasa X 

(50 de elevi) 

Mocanu Clara 

Patrascu Cornelia 

Neculaes Ema 
Resurse 

proprii 

SNAC Iasi 

Biserica Humosu 

11 Painea- de pe 

câmp, pe masa 

noastră 

Vizita la 

Agrocomplex 

Lunca 

Vizita la 
Pakmaya 17 aprilie 

Sa descopere modalitatea de obtinere a 

painii, etapele de lucru. 

Realizarea de afise si felicitari pentru 

personalul firmei Agrocomplex Lunca, 

ca urmare a sponsorizarii obtinute. 

Clasele a III 

(50 de elevi) 

Apetrei Simona 

Rusu Florentina 
Resurse 

proprii 

Agrocomplex 

Lunca 

12 

Paştele-

sărbătoarea 

Luminii 

 

Atelier de 
creatie 4-19 aprilie 

Vizionarea unor prezentări în format 

electronic. 

Micul creștin. 

Atelier de creaţie a unor produse 

pentru Paşti. 

Desene cu tema ,,Simboluri Pascale”  

Încondeiere de ouă. 

Vizită la biserica din oraş. 
din oraş 

Toate clasele 

de inv. 

Primar 

(300 de 

elevi) 

 

Toti invatatorii 

 
Resurse 

proprii 

Protopopiatul 

Pascani 

Biserica Humosu 

 



13 

Cultivarea 

sensibilitatii 

spiritual la copii 

Cultura si 

spiritualitate 

Lectie 
deschisa 17 aprilie 

Elevii au fost învățați să respecte 

obiceiurile și tradițiile, să iubească 

meleagurile natale, portul românesc. 

Activitatea a fost coroborată sub 

incidența amplului proiect ”2019-Anul 

omagial al satului românesc (al 

preoților, învățătorilor și primarilor 

gospodari)”. 

Clasele de 

invatamant 

gimnazial si 

liceal  

400 de elevi) 

Botezatu Mariana 

Osoianu Maria 

 
Resurse 

proprii 

Protopopiatul 

Pascani 

 
 3. Rezultate înregistrate:  

 a. Realizarea unui stand cu preparate traditionale  specific zonei.  

 b. Un program artistic multi- și intercultural  

 c. Diplome, premii în obiecte, medalii, cupe oferite câștigătorilor la Targul Regional al firmelor de exercitiu; 

 d. Dezvoltarea competențelor de comunicare interculturală, edificarea conceptului de unitate în diversitate și eliminarea stereotipurilor;  

 e. Incurajarea cetățeniei active și a voluntariatului;  

 f. Un numar de 200 de elevi din toate clasele de invatamant primar ,gimnazial si liceal s-au implicat în ateliere creative (incondeierea 
oualor,comfectionare de felicitari )- donate elevilor speciali si elevilor de la Scoala Humosu; 

  g. Un numar de 400 de  elevi participanți la excursii tematice;  
 h. Toti elevii ofera generozitate si iubire catre persoanele aflate in nevoi, daruind celor ce nu se pot ajuta singuri: persoane varstnice, persoane 

singure, copii din zone dezavantajate.( . Au fost strânși 50 de saci cu haine, alimente). 

 i.elevii s-au implicat activ în activități, au empatizat cu cei aflați în situații deosebite ; 

 

Ecouri în media cu privire la activitățile desfășurate:  
1.Cultivarea sensibilitatii spiritual la copii 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/36365-cultivarea-sensibilitatii-spirituale-la-copii-in-promovarea-valorilor-

satului-romanesc?fbclid=IwAR0ptaNWK5zdKuL7iUAv_2jaJQRnM79V4gXfF3Jq2FXzmF63JfdXy8A6i4s 

2. https://bittv.info/antreprenori-in-devenire-targul-regional-al-firmelor-de-exercitiu-la-pascani/ 

3. Bucuria de a darui: 

 http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-

iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/36365-cultivarea-sensibilitatii-spirituale-la-copii-in-promovarea-valorilor-satului-romanesc?fbclid=IwAR0ptaNWK5zdKuL7iUAv_2jaJQRnM79V4gXfF3Jq2FXzmF63JfdXy8A6i4s
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/36365-cultivarea-sensibilitatii-spirituale-la-copii-in-promovarea-valorilor-satului-romanesc?fbclid=IwAR0ptaNWK5zdKuL7iUAv_2jaJQRnM79V4gXfF3Jq2FXzmF63JfdXy8A6i4s
https://bittv.info/antreprenori-in-devenire-targul-regional-al-firmelor-de-exercitiu-la-pascani/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0


 

Pagina de Facebook a școlii:  

https://www.facebook.com/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/ 

1.Cultivarea sensibilitatii spiritual la copii 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2338939942812210/2338938586145679/?type=3&theater 

2.Firma de exercitiu Moldoveanca Vesela -Liceul Economic Nicolae Iorga Pascani 

 https://bittv.info/antreprenori-in-devenire-targul-regional-al-firmelor-de-exercitiu-la-pascani/ 

3.Traditie si spiritualitate 

https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-

697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2342974319075439 

4. Bucuria de a darui: 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-

iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0 

https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-

697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2343907062315498 

5. EXCURSIE  TEMATICĂ „Sărbătoarea: artă şi spiritualitate” - vizită la Muzeul Etnografic Moldova Iași 

 https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-

697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2341523629220508 
6. „Cântec, joc  și voie bună –  Tradiții din satul meu” Traditii si spiritualitate in satul romanesc 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/a.1589688291070716/2281007821938756/?type=3&theater 

7. Dăruieşte un zâmbet 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2338951092811095/2338949562811248/?type=3&theater 

8. CREATIVITATE ȘI SPIRITUALITATE 

https://www.facebook.com/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/ 

https://www.facebook.com/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/
https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2338939942812210/2338938586145679/?type=3&theater
https://bittv.info/antreprenori-in-devenire-targul-regional-al-firmelor-de-exercitiu-la-pascani/
https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2342974319075439
https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2342974319075439
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/social/36360-daruri-pentru-elevii-de-la-scoala-humosu-din-partea-liceului-nicolae-iorga?fbclid=IwAR1Te6aaNr530K53rk6c9G1QJXwktFYJKvp3QkaY_3hkRUevAYbEfVckcM0
https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2343907062315498
https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2343907062315498
https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2341523629220508
https://www.facebook.com/pg/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/photos/?tab=album&album_id=2341523629220508
https://www.facebook.com/697491973623690/photos/a.1589688291070716/2281007821938756/?type=3&theater
https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2338951092811095/2338949562811248/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Liceul-Economic-Tehnologic-Nicolae-Iorga-Pascani-697491973623690/


9.Traditii de Paste 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2342212635818274/2342210765818461/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2338943766145161/2338943459478525/?type=3&theater 

10 Pregatire sufleteasca pentru paste 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2340721262634078/2340720092634195/?type=3&theater 

11. Painea- de pe câmp, pe masa noastră Vizita la Agrocomplex Lunca 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2339731666066371/2339729659399905/?type=3&theater 

 

 
 5. Impactul educativ: 

 a. încurajarea tinerilor să-și descopere potențialul personal privind posibilitatea inițierii unei afaceri și să-și dezvolte abilitățile de antreprenoriat la 
Targul regional a Firmelor de Exercitiu; 

 b. stimularea creativității și formarea de abilități practice;  

 b. sensibilizarea elevilor și implicarea activă în viața comunității prin activități caritabile / voluntariat ; 

 c. promovarea și îmbunățirea imaginii școlii în comunitate ; 

 d. dezvoltarea în rândul tinerilor a respectului, toleranței, empatiei; 

 f. promovarea conceptului de multiculturalitate și formarea competențelor de comunicare interculturală  

 h. favorizarea lucrului în echipă, încurajarea spiritului de inițiativă și a relațiilor interpersonale.  
  

 

 

 

Director,                                                                                                             Consilier educativ, 

      Prof. Spiridon Gheorghe                                                                                                     Gurzun Mariana 

 
 

 

https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2342212635818274/2342210765818461/?type=3&theater
https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2338943766145161/2338943459478525/?type=3&theater
https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2340721262634078/2340720092634195/?type=3&theater
https://www.facebook.com/697491973623690/photos/pcb.2339731666066371/2339729659399905/?type=3&theater

