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Proiectul Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii a pornit ca 

o nevoie de conviețuire, de a ființa împreună. Comunitatea roma coexistă cu 

comunitatea românăși cu alte etnii în toate zonele geografice ale României. Județul 

Argeș are un istoric bogat în acest sens, iar pentru a fi parte din A.D.A.P.T. au fost 

selectate școlile cu populație școlară de peste 20% copii roma, majoritatea 

partenerilor chiar peste 50%. 

Lucrul cu copiii este o un privilegiu, iar accesul la emoțiile și devenirea acestora 

o binecuvântare. Întreaga echipă de lucru a proiectului A.D.A.P.T. s-a bucurat de 

experiența interacțiunii cu copiii și de realizările acestora. Toate produsele de proiect 

au fost realizate în baza experienței directe cu cadrele didactice și elevii, cu părinții și 

contextele educaționale autentice în care comunitățile mixte trăiesc și evoluează. 

Scopul curriculei de față este implementarea unui program educațional scurt, 

de vacanță, pentru elevii de gimnaziu, menit să dezvolte la aceștia abilități personale 

de integrare și incluziune. Programa propusă este o componentă de final a unui 

program educațional desfășurat pe o perioadă de 2 ani și vizează maidegrabă niveluri 

superioare de dezvoltare a abilităților deja exersate de către participanți. 

Mulțumim tuturor instituțiilor și persoanelor care și-au adus contribuția sau 

sprijinul la realizarea acestui proiect și a materialelor rezultate. Toate materialele 

rezultate au caracter public, pot fi citate și utilizate liber de către beneficiari, numai 

în scopul îmbunătățirii demersurilor educative și a dezvoltării individuale a 

persoanelor. 

 

 

 

Manager de proiect 

Profesor Psiholog Mihaela Lungu 
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PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU PROGRAM EDUCAȚIONAL  

DE TABĂRĂ/ VACANȚĂ 

ȘCOALĂ DE VARĂ 

 

Denumirea modulului:  

”Aceeași școală pentru noi toți” 

Program de formare-dezvoltare a abilităților de viață la copii 

 

Învățământ: gimnazial 

Durata: 5 zile 

Număr de ore pe zi: 8 

 

Promotor de Proiect/ Coordonator al Școlii de Vară: 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

 

Parteneri:                                                      Școala Gimnazială Nr. 1 Cetățeni, Județul Argeș 

Școala Gimnazială Nr. 1, Micești, Județul Argeș 

Școala Gimnazială Nr. 1, Vlădești, Județul Argeș 

Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu”, Mihăești, Județul Argeș 

Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano”, Berevoești, Județul Argeș 
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Autori:  

Prof. Psih. Mihaela Lungu,  

Prof. Psih. Rodica Emilia Ciucă,  

Prof. Psih. Lucreția Elena Neacșu,  

Prof. Psih. Ana-Maria Badea,  

Prof. Psih. Elena Fieraru,  

Prof. Psih. Cristina Ipate-Toma,  

Prof. Psih. Ștefania Balcău,  

Op. Calc. Relu Nițu, 

             Op. Calc. Ionuț Predoiu  
 

CUPRINS 

 

I. Notă de prezentare 

II. Structura programei 

III. Competenţe generale dezvoltate 

IV. Competențe specifice și conținuturi asociate 

V. Valori și atitudini 

VI. Sugestii metodologice 

VII. Logistică și resurse 

VIII. Bibliografie 

 

 

Curriculum de față este un produs al proiectului  ”Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților 

Personale Timpurii”  A.D.A.P.T. - 2018-EY-PICR-R1-0012, din categoria PROIECTE ÎN DOMENIUL 

INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ȘCOALĂ2018, în cadrulPROGRAMULUI DE EDUCAŢIE, 

BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR  (ESAYEP),2014-2021 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) 

nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. 

Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 
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I. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Multitudinea de inițiative ale Națiunilor Unite, devenite publice prin ”Deceniul pentru Educația 

pentru Dezvoltarea Durabilă, 2005-2014” al UNESCO, au evidențiat rolul dezvoltării abilităților de 

viață. Toate acestea demonstrează două roluri benefice ale abilităților. Unul dintre roluri, evident la nivel 

individual, ar fi că permit oamenilor să se dezvolte în societatea contemporană, cu toată complexitatea ei 

și posibilitățile reduse de predictibilitate.  La nivel comunitar se evidențiază un alt rol și anume că 

abilitățile ”permit comunităților să conceapă soluții durabile la nivel local, necesare mai ales acolo unde 

populația se confruntă cu probleme de sărăcie și vulnerabilitate” ( F.R.D.S., 2014,b). 

Conform publicațiilor UNESCO, se cer a fi dezvoltate următoarele abilități: 

1. Să înveți să gândești critic 

2. Să înveți să-ți clarifici propriile valori 

3. Să înveți să-ți imaginezi un viitor mai pozitiv și viabil 

4. Să înveți să gândești sistemic 

5. Să înveți să răspunzi problemelor prin învățare aplicată 

6. Să înveți să gândești dialectic relația dintre tradiție și inovare 

Pentru a performa în societatea cunoașterii în secolul al XXI-lea, omul contemporan trebuie să 

manifeste comportamente și atitudini specifice unui set complex de abilități de viață. Volumul mare al 

informațiilor, schimbările rapide de pe piața muncii, diversitatea și bogăția ofertelor din toate domeniile 

de interes, pentru orice vârstă a existenței, solicită utilizarea gândirii critice, autocunoaștere, capacitatea 

de a lua decizii specifice unui stil de viață sănătos și unei conviețuiri armonioase. În vederea adaptării la 

cerințele acestei societăți, învățământul românesc actual a preluat cele opt domenii de competență 

identificate de Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC): Comunicare în 

limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competențe matematice și competențe de bază în științe și 

tehnologii, Competența digitală, A învăța să înveți, Competențe sociale și civice, Inițiativă și 

antreprenoriat, Sensibilizare și exprimare culturală.  

Complementare competențelor ce ghidează sistemul nostru de învățământ, abilitățile de viață 

reprezintă, în formarea elevilor, puntea de legătură necesară pentru transpunerea performanțelor 
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dobândite în școală, la condițiile specifice din realitate. Ideea de fond a curriculumului de față este 

orientarea finalităților activităților de proiect către, 

 dimensiunile fundamentale ale existenței umane (a fi, a ști, a face, a conviețui) care configurează în 

mod specific setul abilităților de care omul contemporan are nevoie pentru a lua deciziile potrivite 

împlinirii aspirațiilor la o viață de calitate.  

Obiectivele proiectului  

Plecând de la principiul că schimbarea se află în noi și de la dovezile statistice ale acțiunilor de 

integrare anterioare, proiectul propune schimbarea direcției de abordare a problemei incluziunii. 

Schimbând mentalitatea și modul de lucru al cadrelor didactice ce interacționează direct cu grupurile 

mixte. 

Astfel au fost concepute trei obiective care au determinat și structurarea activităților proiectului în 

trei etape esențiale, corespunzătoare pașilor necesari pentru atingerea scopului: 

O1. Formarea/Dezvoltarea unui număr de minim 70 cadre didactice (care lucrează cu copii romi) cu 

privire la utilizarea de metode și mijloace integrative în activitatea didactică, dar și la proiectarea, 

organizarea și implementarea de curriculum specific integrării copiilor romi. 

O2. Construirea de curriculum și materiale didactice utile eforturilor de integrare a elevilor romi în 

școală. Realizarea de minim 5 curriculum-uri la decizia școlii și un curriculum special pentru activități 

tip școală de vară; a unui ghid/colecție de metode, procedee, instrumente de lucru pentru activitățile de 

integrare; un caiet de lucru pentru facilitatori - școală de vară și un caiet de lucru pentru participanți - 

școală de vară.  

O3. Creșterea satisfacției beneficiarilor direcți (elevi) și indirecți (părinți, comunitate) ai școlii în 

raport cu instituția școală. Organizarea de activități de conștientizare, formatoare și socio-culturale cu rol 

integrativ, care să aducă împreună elevi/parinți romi cu elevi/parinți neromi, totalizând un număr total de 

minim 200 de elevi și minim 70 de părinți participanți. 

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt: 

Principiul relevanței: competențele și conținuturile sunt corelate cu nevoile reale de dezvoltare ale 

elevilor și cu obiectivele proiectului;   
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Principiul incluziunii: pedagogia este centrată pe elev, iar programul trebuie să răspundă cerințelor 

unei mari diversități de copii; 

Principiul diversificării: strategiile și situațiile de învățare sunt diversificate și adaptate specificului 

grupului de elevi și contextului extrașcolar în care se desfășoară;   

Principiul transferului: se realizează conexiuni între activitățile de învățare/ formare/ dezvoltare din 

cadrul programului de vară și viața cotidiană.  

Abilitățile alese pentru a fi dezvoltate într-o săptămână au fost definite ca nevoi majore în educarea 

elevilor de către cele 72 de cadre didactice de specialități diferite care au beneficiat de formare în cadrul 

proiectului ”Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii – A.D.A.P.T. Nevoile elevilor, 

exprimate de cadrele didactice, au fost adaptate de către cei 7 experți formatori și managerul de proiect, 

în raport cu informațiile existente în acest domeniu la finalul anului 2019. 

 

ABILITĂȚI DE VIAȚĂ 

Conceptul Abilități de Viață își are originea în englezescul Life Skills. Departamentul de educație al 

Organizației Națiunilor Unite (UNICEF), oferă sensul acceptat pe scară largă: „Abilitățile de viață sunt 

definite ca abilități psihosociale pentru un comportament adaptiv și pozitiv, care le permit indivizilor să 

se descurce eficient cu cerințele și provocările vieții de zi cu zi. Ele sunt grupate în trei categorii largi de 

abilități: abilități cognitive pentru analiza și utilizarea informațiilor, abilități personale pentru dezvoltarea 

agenției personale și gestionarea sinelui și abilități interpersonale pentru comunicarea și interacțiunea 

eficientă cu ceilalți” (https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html). Iar cu privire la dezvoltarea 

acestora se referă cu Life Skills Education:  ”Educația pentru abilități de viață este un program structurat 

de învățare participativă bazată pe nevoi și rezultate, care are ca scop creșterea comportamentului pozitiv 

și adaptativ, ajutând indivizii să dezvolte și să practice abilități psiho-sociale care reduc la minimum 

factorii de risc și maximizează factorii de protecție. Programele de educare a abilităților de viață sunt 

bazate pe teorie și bazate pe dovezi, orientate către cursanți, furnizate de facilitatori competenți și 

evaluate în mod corespunzător pentru a asigura îmbunătățirea continuă a rezultatelor 

documentate”(https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html). 

Organizația Mondială a Sănătății definea în 1997 la Geneva: ”Abilitățile de viață sunt abilități de 

comportament adaptiv și pozitiv, care permit indivizilor să trateze eficient cererile și provocările vieții de 

https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html
https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html
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zi cu zi” (WHO, 1997). Publicația privitoare la sănătatea mentală stabilea la acel moment următoarele 

abilități de viață:  

 Luarea deciziilor 

• Rezolvarea de probleme 

• Gândirea creativă 

• Gândirea critică 

• Comunicare asertivă 

• Abilități de relaționare interpersonală 

• Conștiința de sine 

• Empatie 

• Coping cu emoțiile 

• Coping cu stresul 

 

Luarea deciziilor ajută în abordarea constructivă a deciziilor referitoare la viața persoanei. Poate 

avea consecințe asupra sănătății dacă tinerii iau în mod activ decizii cu privire la sănătatea lor, evaluând 

diferitele opțiuni și posibilele efecte ale deciziilor. 

În mod similar, rezolvarea problemelor permite abordarea constructivă a problemelor din viața 

persoanei. Problemele semnificative rămase nesoluționate pot provoca stres mental și cresc nivelul 

încordării fizice care îl însoțește. 

Gândirea creativă contribuie atât la luarea deciziilor, cât și la rezolvarea problemelor permițând 

explorarea de alternative disponibile și consecințele diverselor acțiuni sau inacțiuni ale persoanei. Ajută în a 

privi dincolo de experiența noastră directă și chiar dacă nu există nicio problemă identificată sau nu trebuie 

luată nicio decizie, gândirea creativă poate ajuta la formarea răspunsului adaptativ și cu flexibilitate la 

situațiile de viață cotidiene. 

Gândirea critică este o abilitate de a analiza informațiile și experiențele într-o manieră obiectivă. 

Gândirea critică poate contribui la starea de sănătate, ajutând la recunoașterea și evaluarea factorilor care 

influențează atitudinile și comportamentul, cum ar fi valorile, presiunea semenilor și mass-media. 

O comunicare eficientă/asertivă înseamnă că suntem capabili să ne exprimăm, atât verbal și non-

verbal, în moduri adecvate culturilor și contextelor personale. Asta înseamnă ca persoana să fie capabilă să 

exprime opinii și dorințe, dar și nevoi și temeri. Și poate însemna, de asemenea, a fi capabil să ceară sfaturi 

și ajutor la necesitate. 
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Abilitățile de relaționare interpersonală ne ajută să ne raportăm în moduri pozitive la oamenii cu 

care interacționăm. Aceasta poate include capacitatea de a crea și de a menține relații de prietenie, ceea ce 

are o importanță deosebită pentru bunăstarea noastră mentală și socială. Înseamnă de asemenea păstrarea 

bunelor relații cu membrii familiei, care reprezintă o sursă importantă de sprijin social. O altă latură a unei 

relaționări interpersonale eficiente înseamnă a fi capabil să închei relațiile constructiv. 

Conștiința de sine/autocunoașterea reprezintă recunoașterea noastră în sine, a caracterului nostru, a 

atuurilor noastre, dar și a dorințelor și nemulțumirilor. Dezvoltarea conștientizării de sine ne poate ajuta să 

realizăm și să recunoaștem când suntem stresați sau ne simțim sub presiune. De asemenea, este adesea o 

condiție prealabilă pentru eficacitatea comunicării și a relațiilor interpersonale, precum și pentru dezvoltarea 

empatiei față de ceilalți. 

Empatia este abilitatea unei persoane de a-și imagina cum este viața pentru o altă persoană, chiar și 

în situații cu care poate prima dintre ele nu este familiarizată. Empatia poate ajuta în a-i înțelege și accepta 

pe ceilalți care pot fi foarte diferiți de noi înșine, ceea ce poate îmbunătăți interacțiunile sociale, de exemplu, 

în situații de diversitate etnică sau culturală. Empatia poate ajuta și la încurajarea comportamentului altruist 

sau de într-ajutorare față de persoanele care au nevoie de îngrijire și asistență sau toleranță(așa cum este în 

cazul persoanele bolnave de SIDA sau persoanele cu tulburări mentale, care pot fi stigmatizate și ostraciate 

chiar de oamenii de care depind pentru sprijin). 

A face față emoțiilor sau copingul emoțional implică a recunoaște emoțiile în noi înșine și în 

ceilalți, a fi conștient de modul în care emoțiile influențează comportamentul și a fi capabil de răspuns 

adecvat la emoții. Emoțiile intense, precum mânia sau întristarea pot avea efecte negative asupra sănătății 

noastre dacă nu reacționăm corespunzător. 

A face față stresului sau copingul la stres presupune a recunoaște sursele de stres din viața noastră, a 

conștientiza cum ne afectează acest lucru și a acționa în moduri care ajută la controlul nivelului de stres. 

Acest lucru poate înseamna luarea de măsuri pentru a reduce sursele de stres, de exemplu, modificând 

mediul nostru fizic sau stilul de viață. Poate însemna de asemenea, a învăța modalități de relaxare, astfel 

încât tensiunile create de stresul inevitabil să nu genereze probleme de sănătate. 

Din prisma Junior Achievement Romania Abilitățile pentru viață dobândite ce ar trebui dezvoltate la 

elevi sunt:  

 Dorința de autocunoaștere 

 Atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți 

 Exprimarea nevoilor și emoțiilor 

 Aplicarea practică a cunoștințelor învățate la școală 
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 Lucru în echipă 

 Analiza critică a informațiilor 

 Autonomie în gândire 

 Implicare socială 

 Acceptarea diferențelor de opinie 

 Responsabilitate civică (https://www.jaromania.org/programe/dezvoltarea-abilitatilor-pentru-

viata) 

II. VALORI ȘI ATITUDINI 

 Aprecierea tuturor persoanelor indiferent de caracteristici; 

 Valorizarea fiecărei persoane; 

 Orientarea spre o viață personală de calitate; 

 Respect față de sine și față de ceilalți; 

 Valorizarea comunicării și a relațiilor interpersonale; 

 Adaptare și deschidere față de schimbare; 

  Valorificare critică a informațiilor; 

  Aprecierea unicității fiecăruia; 

 Flexibilitate și responsabilitate pentru propriile decizii; 

  Autonomie în gândire; 

  Acceptare a diferențelor si a diversității; 

 Responsabilitate civică. 

CINE FACE? 

Pentru că au urmat cursuri de specializare și au dezvoltat propriile capacități de integrare a elevilor, 

facilitatorii care vor implementa programa de față: 

- sunt absolvenți de studii superioare în domeniul psihologiei/ științelor educației; 

- au minim 4 ani de activitate cu copiii de vârsta școlarizării gimnaziale(11-14 ani) 

- au conștientizat că pentru a înțelege limba elevilor/copiilor este important să o înveți; 

-  au învățat să fie receptivi la sensurile date de elevi realității în care aceștia trăiesc; 

- au trăit entuziasmul lucrului nou; 

-  au primit recompensa lucrului bine făcut; 

https://www.jaromania.org/programe/dezvoltarea-abilitatilor-pentru-viata
https://www.jaromania.org/programe/dezvoltarea-abilitatilor-pentru-viata
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- au primit recompensa lucrului util pentru elev; 

- și-au dezvoltat propriile abilități de a rezolva/aborda în manieră creativă situațiile de învățare; 

- au constatat că performanțele școlare ale elevilor cresc pe măsură ce interactivitatea metodelor de 

lucru crește; 

- au învățat că pot aplica metodele ce implică interactivitatea și componentele experiențiale; 

- au reușit să facă schimbări semnificative cu resursele aflate la îndemâna lor; 

- au simțit că stilul de predare devine dinamic, modern si atractiv. 

 

III. STRUCTURA PROGRAMEI 

Structura programei de formare-dezvoltare a abilităților de viață la copii, pentru programul scurt de 

tabără/ vacanță are următoarele componente:   

- Notă de prezentare a scopului opționalului și a legislației specifice europene și naționale prin 

care se subliniază importanța disciplinei, principiile și valorile fundamentale, precum și particularitățile 

acesteia;  

- Competențe generale corelate cu domeniile de competențe cheie; 

-  Valori și atitudini implicate de abilitățile generale și specifice; 

- Competențe specifice și conținuturi asociate acestora,care propun elemente derivate din 

caracteristicile educaționale ale domeniului;   

- Sugestii metodologice, cu rolul de a orienta profesorul  în implementarea acestei programe 

pentru realizarea activităților de predare – învățare – evaluare în concordanță cu valorile, atitudinile și 

competențele prevăzute de programă.  

 

IV. COMPETENȚE GENERALE 

 

1) Dezvoltarea abilităților personale de interacțiune într-un mediu multicultural; 

2) Înțelegerea conceptului de ”Școala incluzivă” 

3) Înțelegerea conceptului de ”Democrație”  

4) Înțelegerea sintagmei ”Cetățenie activă”; 

5) Cunoașterea drepturilor omului/ copilului; 

6) Asumarea conceptelor de toleranță și antidiscriminare. 

Activitatea se va desfășura timp de 5 zile efectiv, integrând câte o temă specifică în fiecare zi, iar 

ultima zi va fi dedicată competiției între echipe pe fiecare sport prezentat de câte o școală parteneră. Temele 

corespunzătoare zilelor de școală de vară sunt realizate integrând operațional toate competențele generale 



  

Aceeași școală pentru noi toți 2020 
 

A.D.A.P.T.-  2018-EY-PICR-R1-0012    “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 12 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  (ESAYEP), 2014-2021 

 

Curriculum pentru Școală de Vară 

 

V. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI ASOCIATE 

1) Tema: Dezvoltarea abilităților personale într-un mediu multicultural; 

Competențe specifice Conținuturi asociate 

1.1. Autocunoaștere Abilități de conștientizare a propriilor însușiri 

- Recunoașterea abilităților prezente 

- Depistarea abilităților necesare de dezvoltat 

1.2. Autodezvoltare  

 

Comportament Cunoștințe Atitudini Performanță 

Realizează sarcinile asociate 

propriei dezvoltări. 

Discută despre abilitățile 

personale. 

Își asumă responsabilități de 

autodezvoltare. 

Cunoaște rolul 

abilităților în viață. 

Diferențiază 

abilitățile mai puțin 

dezvoltate. 

Manifestă 

deschidere față de 

oportunitățile de 

dezvoltare. 

 

Acceptă sarcinile mai 

puțin plăcute, dar care îi 

dezvoltă abilitățile. 

 

2)  Tema: Școala incluzivă și interacțiunea într-un mediu multicultural; 

Competențe specifice Conținuturi asociate 

2.1.   

1.2. Relaționare  Abilități de comunicare non-verbală 

- Empatie 

- Gesturi, Atitudine 

1.3. Abilități de comunicare într-un mediu 

multicultural 

 

- Depistează deficiențe de comunicare; 

- Construiesc mesaje specifice relative la destinatar, 

scopul comunicării și mediul de transmitere; 

- Adaptarea mesajului la destinatar, scopul comunicării și 

mediul de transmitere 

- Optimizează situațiile de comunicare deficitare.    

 

Comportament Cunoștințe Atitudini Performanță 

Comunică cu toți 

ceilalți 

Știe ce 

înseamnă 

Respectă regulile grupului și ale Inițiază situații de 

comunicare cu 
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participanți. 

 

incluziunea și 

integrarea 

jocurilor. 

Caută să soluționeze situațiile 

conflictuale în care intră 

participanții necunoscuți. 

 

 

3)  Tema: Democrație și educație pentru cetățenie activă; 

Competențe specifice Conținuturi asociate 

3.4. Construiesc argumente; 

3.5. Selectează argumente; 

3.6. Reformulează argumentele pentru o exprimare 

obiectivă; 

Abilități de argumentare 

- Alegerea argumentelor potrivite; 

- Exprimarea obiectivă a argumentelor; 

 

3.5. Se documentează din surse variate; 

3.6. Compară informația cu necesitățile subiective 

Abilități de analiză situațională 

- Informarea/ verificarea informațiilor 

- Evaluarea informației în raport cu necesitățile 

personale situaționale 

 

Comportament Cunoștințe Atitudini Performanță 

Își exprimă opinia. 

Își argumentează alegerile. 

Susține persoanele sau 

acțiunile în care crede. 

A achiziționat cunoștințe 

despre comportamentul 

democratic . 

Știe ce înseamnă un 

cetățean activ. 

Este corect și sincer. 

Acceptă diferențele. 

Respectă opiniile 

diferite. 

Contribuie în mod 

pozitiv la atingere 

scopului grupului. 

 

4) Tema: Drepturile omului/ copilului, toleranță și antidiscriminare. 

Competențe specifice Conținuturi asociate 

5.1. Recunosc drepturi ale omului/copilului - Drepturile omului/ copilului 

5.2. Toleranță și antidiscriminare Abilități de ucru în echipe diverse 

2.1. Recunosc elemente de comportament ce pot 

genera conflicte 

2.2. Recunosc situații conflictuale 

2.3. Descriu propriile reacții la situații conflictuale 

2.4. Descriu reacțiile altora la situații conflictuale  

Abilități de recunoaștere a situațiilor conflictuale 

- Recunoașterea comportamentelor precursoare 

conflictului 

- Recunoașterea reacțiilor în situații de conflict 

ale membrilor grupului 

- Recunoașterea propriilor reacții în situații de 

conflict 
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2.4. Construiesc situații conflictuale specifice 

diferitelor medii sociale; 

2.5. Depistează modalități de prevenție; 

Abilități de prevenire a conflictelor 

- Construirea de situații conflictuale ipotetice; 

- Găsirea de modalități de prevenție.  

2.6. Recunosc factori implicați în conflict 

2.7. Recunosc factori cu rol de soluționare 

2.8. Analizează rolul propriu și consecințele 

comportamentului personal; 

2.9. Propun modalități de adaptare 

comportamentală în vederea soluționării.    

Abilități de soluționare a conflictelor 

- Depistarea factorilor ce pot duce la soluționare 

- Analiza rolului propriu 

- Adaptarea comportamentului în scop de 

soluționare a conflictului 

 

Comportament Cunoștințe Atitudini Performanță 

Participă activ la toate 

sarcinile propuse. 

Caută soluții atunci când 

observă că se dezvoltă un 

conflict. 

Cunoaște semnificația 

termenilor: drepturi, 

libertate, toleranță, 

discriminare. 

Este corect și sincer. 

Acceptă diferențele. 

Ia atitudine pentru 

stingerea conflictelor. 

Găsesc soluții 

pentru conflicte la 

care nu iau parte 

 

 

VI. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Premisa abordării didactice a abilităților de viață este crearea unui raport de complementaritate între 

educația non-formală și educația formală atât sub aspectul conținutului, cât și sub aspectul modalităților și 

formelor de realizare. În esență, cursul exploatează în mod direct sau în mod indirect informații dobândite de 

elevi pe tot parcursul derulării activităților de proiect anterioare, dar și la toate disciplinele din trunchiul 

comun, creând oportunitatea corelării acestora în vederea manifestării lor prin comportamente și atitudini la 

nivel de performanță, în viața reală.  

Activitățile ca și evaluarea se vor realiza exclusiv prin metode non-formale: joc, joc de rol; teatru-forum; 

dezbatere; expoziții și concursuri, etc. 

Se pot realiza activităţi cu următoarele teme (lista este cu rol de sugestie):   

- Organizarea unei competiții pe echipe mixte; 

- Prezentarea personală; 

- Exerciţiu de verificare a cunoştinţelor anterioare; 
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- Analizarea resurselor personale; 

- Dezvoltarea interesului elevilor pentru munca în echipă și beneficiile ei; 

- Identificarea elementelor relaţiilor de grup; 

- Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile exprimării opiniilor; 

- personale în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care elevul face parte; 

- Prezentarea jocului sportiv (tema anterioară de proiect); 

- Selectarea echipelor de concurs; 

- Antrenarea echipelor pentru competiție; 

- Simularea conflictelor și rezolvarea lor; 

 

VII. EVALUARE 

Fiecare zi a taberei va fi evaluată prin chestionar de satisfacție adresat elevilor. De asemenea activitățile 

taberei de vară vor fi evaluate primar și direct de fiecare facilitator în cadrul activităților susținute prin 

prisma feed-back-ului primit de la participanți. 

Ultima zi a taberei va avea un program de competiție. Elevii împărțiți în 10 echipe mixte vor desfășura 

un campionat pe baza jocurilor propuse de fiecare școală parteneră. 

Se va utiliza grila de joc ”Berger” (a se vedea anexa). În baza acesteia se vor juca: 

Participanții, împărțiți în 10 echipe vor lua parte la competiții astfel: 

Nr. Etapei 

de Joc  

Număr de 

echipe  

Număr de 

Jocuri 

Număr de 

terenuri de joc 

și organizatori 

Durata joc Total resurse   

I. 10 45 5 terenuri/ 6 

organizatori/ 4 

însoțitori 

5 minute 60 minute 

10 organizatori/ însoțitori 

5 facilitatori 

II. 5 10 2 terenuri 

4 organizatori 

5 minute 30 minute 

4 organizatori 

5 facilitatori 

III. 3 3 1 teren 

2 organizatori 

5 minute 20 minute 

2 organizatori 

5 facilitatori 
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Pentru a crește siguranța participanților pe toată durata competițiilor, la activitățile ultimei zile vor lua 

parte toți adulții: însoțitori, organizatori și facilitatori. Echipele care nu joacă la un moment dat și cele care 

părăsesc concursul în diferite etape vor fi susținuți să încurajeze echipele rămase în concurs. Astfel se vor 

dezvolta atitudini de fair-play, suport și integrare adaptativă a experiențelor mai puțin dorite (pierderea la 

joc). 

LOGISTICĂ ȘI RESURSE 

1. Resurse umane: 

Conform proiectului aprobat tabăra ar trebui să găzduiască: 

 100 elevi de nivel gimnazial, câte 20 din fiecare dintre cele 5 școli partenere, respectând 

echilibrul de gen și pe cel de etnie (10 fete, 10 băieți; 10 romi, 10 neromi) 

 10 profesori însoțitori (câte 2 pentru fiecare școală parteneră) 

 5 facilitatori, unul din partea expertului norvegian, 4 consilieri din România 

 6 organizatori (unul pentru management tehnic, unul pentru managemant financiar, 4 pentru 

derularea activităților) 

Pentru a facilita fluiditatea activităților resursele umane trebuiesc gestionate astfel încât să se evite 

suprasolicitarea și să se asigure supravegherea și monitorizarea continuă a copiilor. Având în vedere că 

fiecare categorie de personal are mai multe sarcini de realizat în afara interacțiunii directe cu copii, 

programul acestora în relație directă cu copii se va desfășura astfel: 

Nr. 

crt. 

Categoria de 

personal 

Orele de lucru/ 

Activitățile cu 

responsabilitate 

Sarcinile de îndeplinit 

1. Facilitatori 7:00 – 8:00 (o 

singură zi din 

program) 

9:00-10:30 

10:45-12:15 

16:00-18:00 

- Realizarea unei activități fizice pentru înviorare la 

începutul zilei 

- Realizarea activităților de formare  

- Monitorizarea și supravegherea copiilor 

- Autoevaluarea activității 

- Preluarea și predarea grupului de copii la timp 

- Sprijinirea celorlalți adulți implicați în program 

2. Organizatori 8:00-9:00 

10:30-10:45 

12:30-14:00 

- Monitorizarea și supravegherea copiilor 

- Preluarea și predarea grupului de copii la timp 

- Pregătirea materialelor, meselor și pauzelor 

- Sprijinirea celorlalți adulți implicați în program 
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18:00-20:0 

3. Însoțitori 14:00-16:00 

22:00-7:00 

- Monitorizarea și supravegherea copiilor 

- Preluarea și predarea grupului de copii la timp 

- Sprijinirea celorlalți adulți implicați în program 

Trecerea copiilor de la o activitate la alta din program se va face numai prin preluarea de către un alt 

profesionist, niciodată copiii nu vor rămâne nesupravegheați. 

Sarcinile menționate mai sus sunt responsabilitatea celor desemnați, dar personalul are obligația de a 

gestiona orice situație spre binele participanților, pe toată durata taberei, chiar dacă nu se află în orele 

desemnate.  

2. Resurse locative: 

Activitățile se vor desfășura într-o tabără pentru copii, creând astfel un spațiu liber, dar sigur pentru a 

experimenta situații de dezvoltare a abilităților personale, de multiculturalitate, integrare și incluziune.  

Locația aleasă este litoralul românesc, astfel încât să ofere o motivație și o experiență deosebită 

elevilor defavorizați. Este necesară utilizarea unei locații care dispune de spații pentru dormit. Toți elevii vor 

fi cazați în aceeași unitate pentru a oferi experiențe pe cât posibil similare, dar și pentru a facilita gestiunea 

eficientă a grupului. 

În afara posibilităților oferite de plaja taberei, vor fi necesare 3 spații interioare (săli) care să poată 

cuprinde minim 30 de persoane în același timp și să dispună de o podea pe care să se poată sta în condiții de 

siguranță. Mobilierul nu este necesar. 

3. Resurse temporale: 

Activitatea se va desfășura în intervalul 21–27 iunie, după finalizarea cursurilor școlare. Zilele de 21 

și 27 iunie vor fi destinate transportului și organizării, iar intervalul 22-26 iunie exclusiv activităților 

educative non-formale. 

Primele 4 zile de activitate sunt destinate activităților de formare. Cea de-a cincea zi se va concentra 

pe realizarea competițiilor pseudo-sportive. În fiecare zi participanții vor avea timp pentru reflecție 

personală și asimilarea conținuturilor.  

4. Resurse fizice pentru desfășurarea activităților: 

Pentru realizarea cu succes a tuturor activităților educative se vor asigura minimum: 

- 100 caiete de lucru pentru elevi (+10 rezerve) 

- 5 caiete de lucru pentru facilitatori (+1 rezervă) 

- 120 pixuri (+10 rezerve) 

- 1000 coli A4 
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- 100 coli Flip-chart 

- O imprimantă multifuncțională cu cartușe încărcate pentru minim 1000 de printuri 

- 2 laptop-uri 

- O cameră foto 

- O cameră video 

- Postit-uri de diverse dimensiuni, forma și culori 

 

5. Efecte vizibilitate 

- banner cu insemnele proiectului, finanțatorului, operatorului de program și ale promotorului de 

proiect; 

- roll-up-uri X2 +5 personalizate pe școli cu insemnele proiectului, finanțatorului, operatorului de 

program și ale promotorului de proiect; 

- șapcă cu însemnele proiectului și ale finanțatorului (elevi 100-alb, însoțitori 10-roz, facilitatori 5-

bleu, organizatori 6-turqoise) 

- tricou cu însemnele proiectului și ale finanțatorului (elevi 100-alb, însoțitori 10-roz, facilitatori 5-

bleu, organizatori 6-turqoise) 

- bandană/batic cu însemnele proiectului și ale finanțatorului(elevi 100-alb, însoțitori 10-roz, 

facilitatori 5-bleu, organizatori 6-turqoise) 

- cort cu însemnele proiectului, finanțatorului, operatorului de program și ale promotorului de proiect 
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ANEXA 1.  

LISTĂ NECESAR ECHIPAMENT PERSONAL PARTICIPANT 

- Pantofi sport (adidași, teneși) 

- Papuci plajă 

- Papuci de cameră 

- Prosop mare de baie X2 

- Prosop mic pentru față X2 

- Pijama 

- Rucsac mic (pentru drumeție) 

- Haine de schimb pentru 6 zile 

- Pulover/ Hanorac/ Bluză mai groasă 

 

 

Am primit un exemplar: 

Părinte, 

Nume și prenume ..................................................... 

Al copilului ................................................................. 

Semnătura ................................................................ 
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ANEXA II                       Program zilnic de desfășurare a activităților: 

Ora Activitatea 

principală 

Detalieri de conținut Locație Resurse 

7:00-8:00 Pregătire pentru 

ziua în curs 

15 minute antrenament 

fizic 

Plajă 1 facilitator 

8:00-9:00 Micul dejun Servirea mesei Cantină 4 

organizatori 

9:00 – 

10:30 

Activitatea I Fiecare facilitator (5) va 

lucra separat cu un grup 

de copii 

4 săli de lucru 

+ plaja 

5 facilitatori 

10:30-

10:45 

Pauză   4 

organizatori 

10:45-

12:15 

Activitatea II Fiecare facilitator (5) va 

lucra separat cu un grup 

de copii 

4 săli de lucru 

+ plaja 

5 facilitatori 

12:30-

14:00 

Prânz Servirea mesei Cantină 4 

organizatori 

14:00-

16:00 

Odihnă Timp personal Dormitoare 10 însoțitori 

16:00-

18:00 

Activitatea III Fiecare facilitator (5) va 

lucra separat cu un grup 

de copii 

4 săli de lucru 

+ plaja 

5 facilitatori 

18:00-

20:00 

Cina Servirea mesei Cantină 4 

organizatori 

20:00-

22:00 

O prezentare de 

joc sportiv 

Fiecare școală parteneră  2 însoțitori 

2 

organizatori 

22:00-

23:00 

Pregătirea pentru 

somn 

 Dormitoare 10 însoțitori 

 

 



  

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) 

nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. 

Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

 

 

Curriculum de față este un produs al 

proiectului „Adaptare prin Dezvoltarea 

Abilităților Personale Timpurii”  A.D.A.P.T. - 

2018-EY-PICR-R1-0012, din categoria 

PROIECTE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII 

COPIILOR ROMI ÎN ȘCOALĂ 2018, în cadrul 

PROGRAMULUI DE EDUCAŢIE, BURSE, 

UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL 

TINERILOR  (ESAYEP), 2014-2021. 

 

 

 


