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Proiect de mobilități în domeniul educației școlare (K1) 

”O școală prietenoasă” (Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810) 

Perioada de implementare: 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018 

 

RAPORT ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE 

28 PARTICIPANTI 

 

Flux 1 VALENCIA 6 participanti 

 

1. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Cucu Florin 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. ,,Să fim o echipă’’- baschet: joc 

bilateral 

 

26.09. 2018 20 elevi  

de la clasa a XI-a B 

Listă de prezență, 

fotografii 

2. ,,Toți pentru unu și unu pentru 

toți’’- concurs de ștafete 

aplicative. 

12.10.2018 28 elevi 

 de la clasa a IX-a B 

Listă de prezență, 

fotografii 

3. ,,Toți pentru unu și unu pentru 

toți’’- concurs de ștafete 

aplicative. 

14.11.2018 19 elevi  

de la clasa a XII-a G 

Listă de prezență, 

fotografii 

 

2. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Cosaru Georgiana 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1.  

Cheia succesului in comunicare : 

Asertivitatea 

19.10. 2018 17 elevi  

de la clasa a XI-a B 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. Cheia succesului in comunicare : 

Asertivitatea 

19.10.2018 23 elevi 

 de la clasa a XI-a E 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Cum şi de ce învăţam? 26.11.2018 29 elevi  

de la clasa a X-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

 

 

3. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Ciulei Maria 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Lider vs manager  
Obiective - identificarea tipurilor de 

lider, identificarea caracteristicilor 

liderului si ale managerului, 

27.09. 2018 15 elevi  

de la clasa a XI-a H 

Listă de prezență, 

fotografii 

2. Comunicarea verbala si 

nonverbala  -Am dreptul să 

spun/să arăt ce gândesc. 

10.10.2018 23 elevi 

 de la clasa a X H 

Planul activitatii 

 

Listă de prezență, 
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Obiective - identificarea tipurilor de 

comunicare, identificarea modului 

dea transmite informatii, dezvoltarea 

comunicarii in colectivul de elevi 

fotografii 

3. “POT ŞI VREAU” - Cresterea 

motivatiei pentru invatare  

Obiective - conștientizarea si 

importanței motivatiei pentru 

invatare, identificarea modurilor de 

crestere a motivatiei  

27.11.2018 14 elevi  

de la clasa a XII-a H 

Planul activitatii 

 

Listă de prezență, 

fotografii 

 

4. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-LUCA Diana  

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Comunică asertiv, nu agresiv! 08.10. 2018 29 elevi  

de la clasa a XII-a F 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. Ce mă motivează să ȋnvăț? 15.10.2018 14 elevi  

de la clasa a XI-a A 

(efectivul clasei: 16 

elevi) 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Tehnica lucrului ȋn echipă-o metodă 

eficientă ȋn ȋnvățare 

30.10.2018 29 elevi  

de la clasa a XII-a F 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

 

5. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Trifan Diana 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. De ce este importanta munca în 

echipa? 

28.09. 2018 13 elevi  

de la clasa a XI-a Eip 

Listă de prezență, 

fotografii 

2. Comunicare verbală, paraverbală 

şi nonverbală 

26.10.2018 13 elevi  

de la clasa a XI-a Eip 

Listă de prezență, 

fotografii 

3. Metode de stimulare a motivaţiei 

pentru învăţare 

28.11.2018 13 elevi  

de la clasa a XI-a Eip 

Listă de prezență, 

fotografii 
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6. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE    MARANDESCU MIHAELA 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Asertivitatea sau Cum să  

comunicăm eficient cu cei din jur? 

26.09. 2018 28 elevi  

de la clasa a IX-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

2. Munca în echipă: avantaje și 

dezavantaje 

23.10.2018 28 elevi 

 de la clasa a IX-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

3. Asertivitatea sau Cum să  

comunicăm eficient cu cei din jur? 

29.11.2018 26 elevi  

de la clasa a XI-a G 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

 

FLUX 2, PRAGA, 5 participanti 

 

1. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-LOGHIN DIANA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Stilul meu de învățare  08.11. 2018 25 elevi  

de la clasa a XI-a G 

Pliante, materiale 

lucrate de elevi, 

fotografii 

2. Importanța drepturilor copiilor 19.11.2018 15 elevi 

 de la clasa a XII-a F 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

3. Gândirea critică și gândirea creativă, 

cum pot fi dezvoltate? 

19.12.2018 24 elevi  

de la clasa a XI-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

 

2. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE- BACOSCA MARIANA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Activitatea: Prezentare Power Point 

și a altor informații privind 

activitatea de formare în cadrul 

Ședinței cu părinții elevilor clasei a-

XI-a I, calificarea Tehnician 

mecatronist 

18 Septembrie 

2018 

24 elevi 

de la clasa a XI-a I 

Proces verbal 

Tabel nominal cu 

părinţii participanţi 

Pliante 

 

2. Activitatea: Tehnici bazate pe 

cercetare și  sarcini-clasa a-X-a I, 

calificarea Tehnician mecatronist 

 

26 Septembrie 

2018 

20 elevi 

de la clasa a X-a I 

Tabel nominal cu 

elevii participanți 

Materiale de lucru 

pentru elevi 

Poze din timpul 

activităţii 

3. Activitatea: Rolul  instrumentelor 

TIC  în dezvoltarea creativității și a 

gândirii critice a elevilor- clasa a 

XI-a I, calificarea Tehnician 

mecatronist 

10 Octombrie 

2018 

24 elevi de la clasa a-

XI-a I 

Tabel nominal cu 

elevii participanți 

Poze din timpul 

activitatii 

4. Activitatea: Rolul  instrumentelor 

TIC  în dezvoltarea creativității și a 

gândirii critice a elevilor-clasa a-XII 

17 octombrie 

2018 

18 elevi de la clasa a-

XII-a I 

 Tabel nominal cu 

elevii participanți 

Poze din timpul 
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I, Tehnician mecatronist activităţii 

5. Activitatea: Diseminarea 

proiectului - Competenţele secolului 

XXI- clasa a-IX-a H, Tehnician 

mecatronist 

 

05 Noiembrie 

2018 

20 elevi de la clasa a-

IX-a H 

Proces verbal 

Tabel nominal cu 

elevii participanți 

Poze din timpul 

activităţii 

6. Activitatea: Diseminarea 

proiectului - Competenţele secolului 

XXI- clasa a-XII-a J, tehnician 

mecanic întretinere şi reparaţii 

 

07 Noiembrie 

2018 

15 elevi 

de la clasa a-XII-a J 

Proces verbal 

Tabel nominal cu 

elevii participanți 

Poze din timpul 

activităţii 

7. Activitatea: Diseminarea 

proiectului - Competenţele secolului 

XXI- clasa a XI-a I, calificarea 

Tehnician mecatronist 

 

14 Noiembrie 

2018 

24 elevi 

de la clasa a-XI-a I 

Proces verbal 

Tabel nominal cu 

elevii participanți 

Poze din timpul 

activităţii 

 

 

3. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Dumitrascu LEONAS 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Secolul XXI-competențe specifice  12 .10. 2018 30 elevi de la clasa a 

IX-a A 

Proiect didactic 

Proces verbal cu listă 

de participanți, 

2. Compunerea oscilațiilor-utilizarea 

instrumentelor TIC 

16.11.2018 16 elevi de la clasa XI-

a H 

Proiect didactic 

Proces verbal cu listă 

de participanți 

Fotografii cu 

materiale lucrate 

 

4. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE DIACONU ARETA 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Exercitiu de intercunoastere - 

Buburuza 

26.09.2018 16 elevi  

de la clasa a X-a N 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. Lecţie la clasă – Utilizarea metodei 

Mozaic in lectia „Organe de lucru 

la masina simpla de cusut” 

19.10.2018 11 elevi 

 de la clasa a XI-a Eip 

Listă de prezență, fise 

de documentare, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Lecţie la clasă - Utilizarea 

aplicaţiei Storyjumper 

 

14.11. 2018 16 elevi  

de la clasa a X-a N 

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 
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5. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Cucoranu Ionel 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Secolul XXI-competențe specifice  26 .10. 2018 25 elevi de la clasa a X-

a Dip 

Proiect didactic 

 listă de participanți 

2. Tablouri electrice-utilizarea 

instrumentelor TIC în dezvoltarea 

gândirii creative și a gândirii 

critice a elevilor 

22.11.2018 12 elevi de la clasa XI-

a Dip 

Proiect didactic 

 listă de participanți 

Fotografii cu 

materiale lucrate 

 

 

FLUX 3, ATENA, 5 participanti 

 

 

1. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-PLACINTA Gabriela 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Autocunoaştere şi dezvoltare 

personală 

24.10. 2018 25 elevi  

de la clasa a V-a  

Listă de prezență, fise 

de lucru, fotografii 

2. Ocupația dorită de la vis la realitate. 15.11.2018 25 elevi  

de la clasa a VIII-a  

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 

3. Lecția de patriotism 29.11.2018 30 elevi  

de la clasele V-VIII-a  

 Fotografii, postare 

facebook 

 

 

2. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE –MAZGA DOINA 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Părăsirea timpurie a școlii și cauzele 

abandonului școlar  

15.10. 2018 28 elevi  

de la clasa a IX-a F 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. O scoala prietenoasa-o scoala 

INCLUZIVA 

15.11.2018 28 elevi  

de la clasa a IX-a F 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

3. IDENTITATE NATIONALA 28.11.2018 26 elevi  

de la clasa a IX-a F 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 

4. COMPONENTA „APA” 19.10.2018 22 elevi 

 de la clasa a XI-a J 

Listă de prezență, fise 

de lucru, fotografii, 

agenda activității 

5. UNIUNEA EUROPEANA-

UNITATE IN DIVERSITATE 

6.XII.2018 20 ELEVI XII A Listă de prezență, fise 

de lucru, fotografii 
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3. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE- CALU (PALADE) ELENA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Acceptăm diversitatea ca valoare 

 

27.09. 2018 27 elevi din clasa  

a XI-a E, LSP Vaslui 

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 

2. Educația e șansa ta! 

 

19.10.2018 25 elevi din clasa a XI-

a E, LSP Vaslui 

 

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 

3. Motivația în învățare 

 

 

16.11.2018 28 elevi din clasa a XI-

a E, LSP Vaslui 

 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

4. Diferențele conduc la progres 

 

03.12.2018 28 elevi din clasa a XI-

a E, LSP Vaslui 

 

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 

 

4. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-LITEANU MIHAELA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. ,,Sportul ne uneşte’’-  ştafete şi 

parcursuri aplicative. 

 

03.10. 2018 20 elevi  

de la clasa a X-a A 

Listă de prezență, 

fotografii 

2. ,,Fii fairplay în echipă’’- volei: joc 

bilateral 

  

18.10.2018 26 elevi 

 de la clasa a XII-a K 

Listă de prezență,  

fotografii 

 

5. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE -DONOSA CIPRIAN 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Acceptăm diversitatea ca valoare 

 
27.09. 2018 27 elevi din clasa  

a XI-a E, LSP Vaslui 
Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 

2. Educația e șansa ta! 

 
19.10.2018 25 elevi din clasa a XI-

a E, LSP Vaslui 
 

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 

3. Motivația în învățare 

 

 

16.11.2018 28 elevi din clasa a XI-

a E, LSP Vaslui 
 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 

4. Diferențele conduc la progres 

 
03.12.2018 28 elevi din clasa a XI-

a E, LSP Vaslui 
 

Listă de prezență, 

fotografii, agenda 

activității 
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FLUX 4, BARCELONA, 6 participanti 

 

1. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-Ciulei Cristi 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Controlul starilor emotionale - 

Obiective:  identificarea starilor 

emotionale, dezvoltarea abilitatilor a 

starilor emotionale, gestionarea 

autocontrolului. 

26.09. 2018 24 elevi  

de la clasele X Dip si 

XI Dip  

Listă de prezență, 

fotografii 

2.  ,,Arta  de   a  rezolva   conflictele» 

- Conflictul, cauze si efecte  
Obiective:  identificarea 

caracteristicilor tipurilor de conflict, 

identificarea cauzelor, 

conştientizarea efectelor pe termen 

scurt si pe termen lung. 

10.10.2018 22 elevi 

 de la clasa a X H 

Planul activitatii 

 

Listă de prezență, 

fotografii 

3. Fenomenul de Bullying. Bullying 

– forma de agresivitate in mediul 

scolar 

Obiective: conștientizarea existentei 

si importanței fenomenului de 

bullying, identificarea modurilor de 

manifestare a fenomenului de 

bullying, analiza efectelor asupra 

colectivului clasei 

12.11.2018 24 elevi  

de la clasa a X-a H 

Planul activitatii 

 

Listă de prezență, 

fotografii 

 

2. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-MITITELU Isabela 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. "Gestionarea conflictelor" 21.09. 2018 20 elevi  

de la clasa a X-a A 

Agenda activității, 

raport asupra 

activității,  proiect 

didactic, listă de 

prezență, materiale 

lucrate de elevi, 

fotografii 

2. "Cum ne ajută inteligența 

emoțională?" 

26.10.2018 20 elevi  

de la clasa a X-a A 

Agenda activității, 

raport asupra 

activității,  proiect 

didactic, listă de 

prezență, materiale 

lucrate de elevi, 

fotografii 

3. "Gestionarea conflictelor" 20.11.2018 25 elevi 

 de la clasa a X-a G 

Agenda activității, 

raport asupra 

activității,  proiect 

didactic, listă de 
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prezență, materiale 

lucrate de elevi, 

fotografii 

 

                                                 

3. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE AMANCEI NICOLETA 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Managementul conflictului 25.09. 2018 28 elevi  

de la clasa a X-a J 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. Inteligența emoțională 08.10.2018 28 elevi 

 de la clasa a X-a J 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Prevenirea si combaterea  

bullyngului 

19.11.2018 26 elevi  

de la clasa a X-a J 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

4. Managementul conflictului 17.12.2018 20 elevi 

 de la clasa a XI-a J 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

5. Managementul conflictului 18.12.2018 20 elevi 

 de la clasa a XI-a K 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

 

4. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE - Ganea CRAITA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1 „Pot să evit conflictele?” 

Obiective: identificarea cauzelor 

conflictelor şcolare şi extraşcolare; 

identificarea soluţiilor optime de 

gestionare a conflictelor sau de evitare a 

lor 

26.09.2018 26 de elevi din clasa a 

XII-a D 

Planul activităţii; fişe 

de lucru; listă cu 

prezenţa 

2 „Ce este inteligenţa emoţională?” 
Obiective: definirea conceptului; 

identificarea tipurilor comportamentale; 

identificarea consecinţelor adoptării 

anumitor tipuri comportamentale 

31.10.2018 25 de elevi din clasa a 

XII-a D 

Proiectul activităţii; 

fişe de lucru; listă de 

prezenţă 

3 „De la bullying la violenţă” 

Obiective: conştientizarea nevoii, de 

gestionare eficientă a emoţiilor 

negative; identificarea cauzelor ce 

conduc la un comportament agresiv; 

recunoaşterea oricărei forme de 

manifestare a bullyingului şi luarea unor 

măsuri pertinente care să conducă la 

detensionarea conflictelor; identificarea 

28.11.2018 24 de elevi din clasa a 

XII- a D 

Proiectul activităţii, 

fişe de lucru, listă cu 

prezenţa 
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celor mai bune metode care ne pot 

scoate din RED ZONE; adoptarea unui 

comportament defensiv 

 

5. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE  Irina Mihaela 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Managementul conflictelor 25.09.2018 31 de elevi 

de la clasa a IX-a D 

Liceul Teoretic ”Mihail 

Kogălniceanu” Vaslui 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda și raportul 

activității 

2. Cine sunt eu- implicațiile 

inteligenței emoționale în 

cunoașterea de sine 

 

30.10.2018 31 de elevi 

de la clasa a IX-a D 

Liceul Teoretic ”Mihail 

Kogălniceanu” Vaslui 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda și raportul 

activității 

3. Bullying is not cool 27.11.2018 31 de elevi 

de la clasa a IX-a D 

Liceul Teoretic ”Mihail 

Kogălniceanu” Vaslui 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda și raportul 

activității 

 

6. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Vlad Ina Clara 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1.  Dezvoltarea  inteligenței emoționale – 

Activitatea – „NU POT, NU VREAU” 

19.10. 2018 24 elevi  

de la clasa a IX-a A 

Listă de prezență, 

fotografii 

2.  Inteligența emoțională - tehnici 

moderne de autocunoaștere 

7.11.2018 19 elevi  

de la clasa a XII-a C 

Listă de prezență, 

fotografii 

3.  Managementul conflictelor - 

Atitudinea pozitivă față de cei din jur 

și față de propria persoană 

8.11.2018 28 elevi  

de la clasa a XI-a E 

Listă de prezență, 

fotografii 

 

FLUX 5, FLORENTA, 6 participanti 

 

 

1. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE –BUSUIOC Ionela 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. ADN-ul este spirala vieţii?  

Tu decizi!  

03.10. 2018 21 elevi  

de la clasa a XII-a A 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 
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2. Sângele este important în punerea 

diagnosticului pentru diferite 

afecţiuni? Tu decizi 

28.10.2018 15 elevi 

 de la clasa a XII-a B 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Ce facem cu pădurea? O 

protejăm sau nu? 

19.11.2018 20 elevi 

 de la clasa a X-a B 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

 

2. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-IONASCU Silvia DANIELA 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Legea lu Ohm 29.10. 2018 20 elevi  

de la clasa a IX-a G 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, agenda 

activității 

2. Puteri electrice in c.a.(activa, 

reactiva,aparenta, relatii matem.). 

14.11.2018 25 elevi 

 de la clasa a X-a Dip 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3 Promovarea noilor metode de 

învățare prin lecție demonstrativă- 

„Învățarea bazată pe sarcini de 

lucru”- activitate de diseminare și 

valorizare a cunoștințelor dobândite.  

28.09.2018 11 elevi 

clasa a XII-a H 

Listă de prezență, 

proiect de lecție 

4 Promovarea noilor metode de 

învățare prin lecție demonstrativă- 

„Învățarea bazată pe lucru la 

proiect”- activitate de diseminare și 

valorizare a cunoștințelor dobândite 

23.11.2018 15 elevi 

clasa a XI-a H 

 

Listă de prezență, 

proiect de lecție 

 

3. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE-UNGUREANU Mihaela 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Manifestări ale curentelor literare 

studiate la clasă  

01.11. 2018 13 elevi  

de la clasa a XII-a B 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. Eseul argumentativ 15.11.2018 17 elevi 

 de la clasa a X-a L 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Romanul tradițional/ Romanul 

modern 

23.11.2018 17 elevi 

de la clasa a X-a L 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

 

 

 



11 
 

4. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Cucos Gina 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Formarea popoarelor medievale 01.11. 2018 17 elevi   

de la clasa a IX-a D 

ip 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 

2. Primul Razboi Mondial 15.11.2018 24 elevi 

 de la clasa a X-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 

3. Primul Razboi Mondial 23.11.2018 27 elevi 

de la clasa a XII-a E 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 

 

5. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE Busuioc IONELA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. ADN-ul este spirala vieţii?  

Tu decizi!  
03.10. 2018 21 elevi  

de la clasa a XII-a A 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 

2. Sângele este important în punerea 

diagnosticului pentru diferite 

afecţiuni? Tu decizi! 

 

28.10.2018 15 elevi 

 de la clasa a XII-a B 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 

3. Ce facem cu pădurea? O protejăm 

sau nu? 
19.11.2018 20 elevi 

 de la clasa a X-a B 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, agenda 

activității 
 

6. ACTIVITĂȚI DE VALORIZARE- CROITORU DANIELA RAMONA 

 

Nr. 

crt. 

Titlul activității Data Participanți 

(nr. elevi, clasa etc.) 

Dovezi 

1. Oliver Cromwell a fost un erou? 

Tu decizi!  

03.10. 2018 24 elevi  

de la clasa a X-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

2. Cui îi aparține David? Romei sau 

Florenței? 

09.10.2018 15 elevi 

 de la clasa a XII-a K 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

3. Partida de ceai de la Boston: 

Activism sau vandalism? 

19.10.2018 23 elevi  

de la clasa a X-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

4. Cât de democratică a fost Atena 

antică? 

26.10.2018 20 elevi 

 de la clasa a IX-a C 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii, 

agenda activității 

5. Ce facem cu Ludovic al XV-lea? Îl 

executăm sau nu? 

19.11.2018 24 elevi 

 de la clasa a X-a D 

Listă de prezență, 

materiale lucrate de 

elevi, fotografii 
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Total 993 ELEVI implicati in activitati (din care 111 de la LMK si Școala Gimnazială ,, Manolache 

Costache Epureanu”  Bârlad) 

 

9 clase IX 10 clase X 12 clase XI 11 clase XII 2 clase gimnaziu 

IX G 20 X Dip 25 XI H 15 XII G 19 

 

V, VIII=50 +30 

ELEVI 

IX B 28 X L 17 XI B 20 XII B 15  

IX F 28 X D 24 XI E 28 XII H 14  

IX C 20 X H 23 XI D ip 12 XII A 20  

IX H 22 X B 20 XI A 16 XII B 15  

IX A 24 X A 20 XI G 26 XII F 29  

IX D 28 X G 25 XI D 24 XII K 26  

IX D 31-LMK X I 20 XI J 22 XII I 18  

IX E 29 X J 28 XI I 24 XII J 15  

 X N 16 XI E ip 13 XII C 19  

  XI K 20 XII E 27  

  XI H 16   

     

TOTAL 230 

ELEVI 

230 236 217 80 

 


