
 

  

FIŞĂ DE ACTIVITATE/PROIECT/CONCURS  

1. Titlul activităţii/proiectului/concursului:,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ/MONDIALĂ a 

EDUCAȚIEI – 5 X 2022” 

 

 

2. Coordonatorul/Coordonatorii:prof.Ștefan Florentina, bibliotecar Stan Beatrice Doriana  

3. Data desfăşurării: vineri, 30 IX 2022/ 4 X 2022 

4. Durata activităţii: o oră per total ( chiar dacă au fost frânturi de activități integrate la C.P. ,,B”) 

5. Grupul ţintă: elevii clasei – 21 la număr; 

6. Parteneri implicaţi: elevii clasei/părinții acestora, prof coordonator, bibliotecara școlii; 



 

7. Obiective:- să intuiască ce anume înseamnă educație, raportat la ce anume înseamnă instruire ( 

la nivelul lor de înțelegere, nu unul savant!); 

- să participe efectiv la discuțiile lansate de propunători/coordonatori; 

- să finalizeze lucrările propuse, întru respectarea tematicii abordate; 

- să perceapă spațiile de desfășurare a activității (inclusiv cel al bibliotecii școlare) ca 

un mod benefic de integrare ceva mai ușoară în activitatea conștientă de 

,,citit!/lecturat – pas decisiv în devenirea școlară, și nu numai. 

8. Resurse: spațiul clasei/al bibliotecii școlare, materialele puse la dispoziție în aceste ,,laboratoare” 

ale educației/instrucției, materiale digitale, fișe de lucru, instrumente de scris/colorat, dulciuri, etc. 

9. Descrierea activităţii/proiectului/concursului: Activitatea noastră extrașcolară este acum, la 

final, ca un puzzle de activități lansate cu ceva vreme în urmă. Am început cu o tematică diversă, 

la Dezvoltare Personală, susținută (ca o parte a activității – pentru prima dată) în spațiul îmbietor 

al bibliotecii școlare. Apoi, în sala de clasă, la Activități Vizuale și Abilități  Practice am continuat 

cu realizarea unor fișe deosebite vizând tematica activității, ca mai apoi să susținem finalul acesteia, 

din nou, în spațiul relaxant al acesteia ( sala de lectură a bibliotecii școlare). 

 

 

 

                Ce am învățat astăzi? Că nu putem vorbi de educație fără ca să discutăm și de instrucție; 

cele două sunt inseparabile ( ca două siameze). Una se sprijină pe cealaltă și amândouă reușesc, într-un 

final, să ne aducă acolo unde ne este locul nouă ( tuturor) ca indivizi. Din indivuidualități să devenim 

personalități, în devenire.  

                De mulțumit este timp ,,berechet!”: familiei în care ne-am născut, educatorilor ce cu 

asiduitate sunt o prelungire ,,fericită a familiei de proveniență”, dar și dascălilor care continuă munca 

cu aseduitate a precedenților. Produsul final contează, și nu cât?/cum?/cine? a pus mai mult........mai 

puțin............... în această balanță. Căci cum bine spunea cineva....cândva....,,Nu se știe cine în viață 

dăruiește sau primește mai mult!” 

                Important este să dăruim la timp și la vreme....totul! Doar ÎMPREUNĂ putem realiza ceva, 

dacă acest lucru poartă simbolic titlul nobil de IUBIRE. Devenireaa noastră nu se subsumează titlurilor 

academice, ci mai cu seamă simplității. A fi OM  e lucru mare!(spun atât de veridic zicerile din popor. 

10. Rezultate:se pot vedea imediat ( fotografiile atestă o parte infimă a muncii de la activitate). 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:alcătuirea unei miniexpoziții cu lucrările elevilor gen: 

,,TURUL GALERIEI” 

12. Sugestii, recomandări: ,,Dulcele” de la sfârșit le va reaminti copiilor că există o răsplată potrivit 

cu  participarea lor la activitate. Ulterior această ,,răplată” va fi  liantul activităților ulterioare 

(promovând - chiar dacă într-o formă mascată, motivarea extrinsecă, spre cea intrinsecă-  înțeleasă 



 

de elevi la vârste ceva mai mari). Deja copiii îmi pun întrebări legate de când anume mai au voie 

să viziteze acest spațiu inedit al ,,cunoașterii!”. Răspunsul este pentru toți, același: ori de câte ori 

este program la bibliotecă!   

 

 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare, 

prof. Ștefan Florentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


