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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 
 

Echipa de realizare a produsului – IO8, numită prin decizia C.J.R.A.E. Argeș, nr. 81/05.06.2019: 

- Profesor psiholog FIERARU Elena 

- Profesor psiholog BADEA Ana-Maria 

- Profesor psiholog CIUCĂ Emilia Rodica 

- Profesor psiholog LUNGU Mihaela 

- Documentarist ANA Maria-Luiza  

- Contabil șef DUMITRU Veluța Elisabeta 

- Profesor psiholog NEACȘU Elena-Lucreția 
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Asocierea temelor cu formatorii: 

 

 

 

Nr.  

Crt. 

Tema zilnică Formator 

1. „Să-ți vorbesc despre mine” - Dezvoltarea abilităților 

de interacțiune într-un mediu multicultural: 

Autocunoaștere, Adaptarea mesajului la context și 

audiență, Autopromovare 

 

…………………….. 

2. „Îmi place la cultura ta” - Dezvoltarea abilităților de 

interacțiune într-un mediu multicultural: 

Autocunoaștere, aprofundarea cunoașterii celorlalte 

culturi 

 

…………………….. 

3. „Vreau să fiu și eu cu voi” - Drepturile copilului, 

toleranță, antidiscriminare, Conștientizarea 

particularităților 

 

…………………….. 

4. „Hai să-i primim și pe ei” - Democrație și educație 

pentru cetățenie activă: construcția de activități cu 

caracter incluziv 

 

…………………….. 

5. „Care-i cea mai bună școală?” - Școala incluzivă și 

interacțiunea în mediul intercultural: construcția unei 

instituții imaginare, perfectă pentru incluziune și 

apropierea ei de realitate 

 

……………………... 
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Orarul zilnic: 

Ora Activitatea principală Locație 

7:00-8:00 Pregătire pentru ziua în curs Plajă 

8:00-9:00 Micul dejun Cantină 

9:00 – 10:30 Activitatea I 3 săli de lucru + plaja 

10:30-10:45 Pauză  

10:45-12:15 Activitatea II 3 săli de lucru + plaja 

12:30-14:00 Prânz Cantină 

14:00-16:00 Odihnă Dormitoare 

16:00-18:00 Activitatea III 3 săli de lucru + plaja 

18:00-20:00 Cina Cantină 

20:00-22:00 O prezentare de joc sportiv  

22:00-23:00 Pregătirea pentru somn Dormitoare 

 

Pregătire fizică 

În fiecare zi în intervalul 7:00-8:00 activitatea tuturor celor 100 participanți va fi 

coordonată de facilitatorul temei 5, tehnica rămânând la alegerea acestuia în raport cu 

competența sa și logistica disponibilă (exemplu: tae-bo, atletism, gimnastică statică etc.).  

Repartizarea facilitatorilor la activitatea fizică, completați: 

Ziua Data Tehnica/ Descriere 

1.  

..................... 

 

2.  

..................... 
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3.  

..................... 

 

4.  

..................... 

 

5.  

..................... 

 

 

Repartizarea locațiilor pe teme de lucru, completați: 

Tema Activitatea Sala/ Locația Facilitator 

Pregătire fizică Zilnic 7:00-8:00 Plajă Facilitatorul temei 5 

„Să-ți vorbesc despre 

mine”  

Activitatea I   

Activitatea II 

Activitatea III 

„Îmi place la cultura ta”  Activitatea I   

Activitatea II 

Activitatea III 

„Vreau să fiu și eu cu voi”  Activitatea I   

Activitatea II 

Activitatea III 

„Hai să-i primim și pe ei”  Activitatea I   

Activitatea II 

Activitatea III 

„Care-i cea mai bună 

școală?”  

Zilnic 20:00-22:00 

Prezentare joc/ sport 

 Facilitatorul temei 5 

Zilnic 20:00-22:00 

Prezentare joc/ sport 

Zilnic 20:00-22:00 

Prezentare joc/ sport 

Zilnic 20:00-22:00 

Prezentare joc/ sport 

Ziua 5  4 terenuri   
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Tema 1. – „Să-ți vorbesc despre mine” 

Dezvoltarea abilităților de interacțiune într-un mediu multicultural: Autocunoaștere, 

Adaptarea mesajului la context și audiență, Autopromovare 

9:00-10:30 Activitatea I  

1. Joc – „Teroriștii” (20 participanți, 2 însoțitori, interior/ exterior) 

Resurse: spațiu de minim 50 mp, scaune/ perne/ nisip, flip-chart 

Facilitatorul cere participanților să formeze un cerc astfel încât să se poată vedea fiecare 

cu fiecare. Apoi le spune acestora: 

- Între voi se află un terorist... Nimeni nu știe cine este, iar dacă îl demascați vă va 

ucide. Priviți bine în jur și alegeți fără să dați de bănuit teroristul. Poate fi oricine. Numai 

voi îl cunoașteți, dar nu puteți spune nimănui! Căutați să vă îndepărtați cât mai mult de el, 

dar să păstrăm cercul. 

Elevii își fixează în minte o persoană și se deplasează pe cerc căutând să se îndepărteze de 

aceasta. Facilitatorul continuă: 

- Tot între voi este și prietenul vostru cel mai bun. Vă rog să alegeți în minte un prieten 

dintre toți cei de față, pe care numai voi îl știți. Nu veți spune nimănui ca să îl protejați de 

terorist. 

- Acum va trebui să păstrați liniștea, fără să vorbiți cu nimeni, ca teroristul să nu știe că 

l-ați demascat. La semnalul meu vă rog să vă îndepărtați cât mai mult de terorist, dar nu 

uitați să vă luați și prietenul cu voi.  

Elevii își iau de mână prietenul ales și se îndepărtează de teroristul preconizat. 

 

Se va crea confuzie, amuzament, agitație și posibil ușor conflict. Elevii sunt opriți în 

funcție de evoluția acțiunilor grupului. Dacă comportamentele și eventualele discuții sunt 

constructive sunt lăsați mai mult timp, dar nu mai mult de 10 minute. Analiza ulterioară 

presupune ca participanții să se așeze. 

Planul de discuție (cuprinde minimal):  

1. Cum vi s-a părut jocul? 

2. Ce a fost dificil? 

3. Credeți că ar fi fost mai bine cu alte reguli? 

4. Ce reguli ați fi preferat? 

5. Întotdeauna cunoaștem intențiile oamenilor din jur? 
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2. „Despre etnii și despre oameni”  

Resurse: Videoproiector, laptop, ecran, sistem de sonorizare 

Prezentare material teoretic (video însoțit de informații relevante și verificate) privitor 

la specificul cultural și viața a minim 4 etnii diferite ce trăiesc pe teritoriul țării noastre 

(exemplu: minoritatea maghiară, minoritatea greacă, minoritatea  turcă, etnicii romi și 

români). 

Planul de discuție (va cuprinde minimal): 

3. Ce fel de etnii sunt prezente în sală? 

4. Ce înseamnă etnie? 

5. Ce îi face diferiți pe oamenii de etnii diferite? 

6. Ce au în comun oamenii de etnii diferite? 

7. Ați întâlnit oameni din alte etnii decât cele din sală? 

8. Ați fost martori la răutați ale oamenilor datorită etniei victimei? 

9. Cum ar trebui să ne purtăm cu cei de altă etnie decât noi? 

 

10:45-12:15 Activitatea II  

Mesaje încrucișate 

Resurse: 5 cuiburi de lucru (realizate din perne/ scaune/ delimitări pe nisip), caietele 

elevilor, instrumente de scris, coli de lucru, flip-chart 

Elevii împărțiți în 5 grupuri (câte 4 în grup) vor primi câte un bilet cu un mesaj și contextul 

în care acesta este transmis: 

Etapa I  - Analiza primară a mesajului  

În grupul mic elevii discută despre mesajul și contextul pe care îl lucrează, descoperind: 

corectitudinea, modul de adresare, dacă rănește pe cineva. 

Etapa II – Transformarea mesajului 

În același grup elevii transformă mesajul, păstrând contextul, astfel încât el să fie unul: 

corect, adresat în modul potrivit și ne-ofensiv. 

Etapa III – Prezentarea 

Fiecare grup de elevi prezintă, în mod, cât mai autentic mesajul original (metaforă, teatru, 

monolog etc.) urmat de modificarea acestuia în sens constructiv. 

Planul de discuție (cuprinde minimal): 
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1. Ce ați observat în sarcinile voastre? 

2. Ați întâlnit asta și în realitate? 

3. De ce se întâmplă așa? 

4. Noi am găsit aici niște soluții. Credeți că există soluții și în realitate? 

5. Care ar fi ele? Cine să le aplice? 

 

Mesaj 1. 

Context: Un profesor de educație fizică împarte materiale pentru joc sportiv: 

„Ionele, ia tu paletele astea și joacă-te cu  Doru! La ăștialalții vă dau mingea de 

fotbal. Să nu mi-o dați în porumbi! Și vedeți că e nouă, numai voi vă jucați cu ea. Și voi 

mândrelor v-ați adus ceva? V-am zis că n-am ce să vă dau. Stați pă bancă să nu ne mai 

încurcăm dă voi. Și-așa sunteți împiedicate...” 

 

Mesaj 2. 

Context: Pregătirea pentru serbarea concursul de muzică. Instructorul de la cor 

discută cu copiii din cor cum se vor îmbrăca. 

„Hai mă că ne-au venit costumele populare. Astea noi sunt mai mișto ca alea 

vechi. Rându din față primiți toți din astea noi, o să fiți cei mai frumoși. Ăștia mai 

negrii o luați tot p-aia veche, vedeți să nu le mai jepați ca data trecută!” 

 

Mesaj 3. 

Context: Copii jucându-se în curtea școlii, la pauza de masă. 

„- V-ați luat mă laptele? Hai să le dăm la ai lui Săpunaru cum a zis diriga. Luați 

mă săracilor, că noi avem ce mânca! Na, și p-ăsta dă ieri! Mâncați și voi, că noi avem 

senvișuri.” 

 

Mesaj 4. 

Context: La magazinul alimentar 

„ - Săru’  mâna! M-a trimis mama să îmi dai ceva de mâncare. A zis că să dai și 

lapte la aia mică, că n-are ce să îi dea. Și să pui pă caiet acolo că aduce ia banii când o 

veni ajutoarili. 

- Tu așa vorbești mă cu mine?! Ia-ți labele dă pă tejghea! Îmi zici dumneavostră 

că n-am ciocnit valiza în gară amândoi. Păi ce mă mă-ta e șef la mine în magazin? Na!” 

Mesaj 5.  

Context: Duminica pe terenul școlii se adună copiii la joc. Pe lângă gard doi 

copiii obosiți și murdari, duc spre casă niște sape. 
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”- Băăăăăă! Iete-i mă p-ăia! 

- E ai lu Tudorache mă, lasă-i că sânt săraci! 

- Băăă! E duminică băăă! Proștilor! Nu se muncește zi.”    

 

16:00-18:00 Activitatea III 

Joc – „Cutia Magică” 

Resurse: Cutie cu minim 20 bilete și oglindă, 21 scaune/ perne/ locuri pe nisip, flip-

chart 

Așezați în semicerc copiii vor trece pe rând pe un scaun aflat în centrul părții libere. 

Facilitatorul le va înmâna o cutie în care se află minim 20 de bilete de hârtie și deasupra lor o 

oglindă cu fața în sus: 

- Aceasta este o cutie magică. Ea a fost încărcată cu energie pe toată durata proiectului 

nostru, a trecut prin toate școlile și vă cunoaște foarte foarte bine. Va trebui să vă 

uitați cu atenție în cutie și să descoperiți acolo o persoană. Nu aveți voie să spuneți ce 

persoană ați văzut și nici să vă dați de gol. Vă gândiți puțin la acea persoană și apoi 

ne spuneți ce ar vrea persoana aceea să învețe până la finalul taberei. Nu trebuie să 

vă faceți griji că nu o cunoașteți, v-am spus că este o cutie magică, deci va oferi 

fiecăruia dintre voi persoana pe care o cunoaște cel mai bine. 

- Amintiți-vă nu aveți voie să spuneți sau să sugerați despre cine vorbiți. Veți spune 

doar: ”această persoană ar vrea să știe/ învețe....” Când terminați închideți cutia și 
mergeți la locul vostru pe scaun. La final vom ghici despre ce persoană era vorba. 

Facilitatorul va extrage un bilet după fiecare poveste unui copil, creând impresia că numele 

sunt scrise pe bilete. 

Planul de discuție (cuprinde minimal): 

1. Cum v-ați simțit pe scaunul din față? 

2. Este mai bine pe semicerc sau în față? 

3. Care a fost cel mai greu moment? 

4. De ce? 

(17:30-18:00 Evaluare a activității) Resurse: Caietele elevilor 

Copiii vor realiza         Jurnalul zilei 
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Data: .......................................... 

 Loc desfășurare: ............................................................................ 

Listă de participanți la activitate 

Nr.  

Crt. 
 

Nume și prenume 

 

Școala 

Semnătură 

profesor 

însoțitor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Facilitator: ............................................................................................ 

Semnătura 

 

Organizator: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Manager Proiect, Prof. psiholog Mihaela LUNGU 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Director, Prof. psiholog Emilia Rodica CIUCĂ 

Semnătura 

 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Tema 2: „Îmi place la cultura ta!” 

Dezvoltarea abilităților de interacțiune într-un mediu  

multicultural: Autocunoaștere, aprofundarea cunoașterii celorlalte culturi 
 

 9:00-10:30 Activitatea I                             „Îmi place!”  

 Vă invit să alegeți modalitatea în care să vă exprimați două preferințe.  

 Puteți să realizați acest lucru prin: pictură, desen, scris, cântec, povestire, 

dans. 

 Aveți la dispoziție ramele următoare: 

Preferința 1 

 

 

 

 

Preferința 2 

 

 

 

 

 

 

La finalul activității vă rog să îmi spuneți cum v-ați simțit atunci când a trebuit să 

alegeți 2 preferințe și cum v-ați simțit atunci când a trebuit să le prezentați în fața colegilor? 

Toți participanții sunt apreciați pentru activitățile și munca depusă. 

 

- Participanții sunt încurajați să identifice propriile preferințe 

- Sunt de asemenea încurajați să aleagă cea mai facilă modalitate de 

exprimare 

După pauză se continuă activitatea. 

 Bine ați revenit din pauză! 

 Vă rog să vă așezați în semicerc! 

 Vă invit,  pe rând, să vă prezentați preferințele în fața grupului! 

 

-  
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10:45-12:15 Activitatea II                         

  „Să ne informăm!”  

EX. 1: Vom discuta acum despre:  CULTURĂ 

Știați că: Moștenirea de la strămoșii noștri se numește CULTURĂ? 

Împreună, haideți să găsim cele mai importante repere din cultura unui popor!  

 

 

RECUNOAȘTEM ȘI NUMIM: 

                                                  

 

 

CULTURĂ 

ARTE: 

LITERATURĂ 

MUZICĂ 

ARTE VIZUALE 

 

TRADIȚII: 
BUCĂTĂRIE 

FOLCLOR 

MITOLOGIE 

MONUMENTE 

ARTIȘTI: 
ACTORI 

COMPOZITORI 

PICTORI 

POEȚI 

SCRIITORI 
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Participanții completează cu exemple de repere din propria cultură. 

 

. 

. . . 
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Copiii vor realiza un emoticon (fețișoară) care să exprime emoția pe care o trăiesc în acest 

moment, la finalul acestei zile 

 

 

 

16:00-18:00 Activitatea III 

 „Frumusețea culturilor noastre prin ochii celuilalt” 

Participanții sunt rugați să: 

 Acum te rog să mergi la un copil care face parte din altă cultură decât a ta și 

faceți schimb de caiete! 

 Povestește-i colegului tău ce ai mai frumos în cultura ta!  

 Observă ce are colegul tău comun și ce are diferit în cultura proprie! 

 Realizează în chenarul de mai jos ce te-a atras cel mai mult din cultura 

colegului! 

 

 

  

 1. Te rog să îi oferi înapoi colegului caietul său! 

 2. Cum te simți după ce ai primit caietul tău înapoi?  

 3. Finalizează emoticonul (fețișoara) din colțul paginii! 

Se vor face aprecieri  la adresa tuturor participanților. 

 Se vor puncta aspectele importante ale activităților. 

 

Copiii vor realiza         Jurnalul zilei 
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Data: .......................................... 

 Loc desfășurare: ............................................................................ 

Listă de participanți la activitate 

Nr.  

Crt. 
 

Nume și prenume 

 

Școala 

Semnătură 

profesor 

însoțitor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Facilitator: ............................................................................................ 

Semnătura 

 

Organizator: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Manager Proiect, Prof. psiholog Mihaela LUNGU 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Director, Prof. psiholog Emilia Rodica CIUCĂ 

Semnătura 

 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Tema 3: „Vreau să fiu și eu cu voi” 

Drepturile copilului, toleranță, antidiscriminare,  

Conștientizarea particularităților 
 

9:00-10:30 Activitatea I  

1. „Linia verticală” 

VREAU SĂ 

Copiii vor realiza lista propriilor 

dorințe 

NU VREAU SĂ 

În antiteză cu dorințele se va 

completa lista temerilor 

- Copiii, aveți la dispoziție 15 minute pentru a completa cele 2 liste!  

- Listele le puteți realiza prin scris sau prin desen, la alegere! 

- Mergi la un coleg și vorbește-i despre listele tale! 

- Ascultă-l și tu pe el! 

     -    Aveți ceva în comun? 

2. „Natura ne unește” 

În chenarul de mai jos, te rog să desenezi, după preferință, un animal (poate să 

fie domestic sau sălbatic) sau o plantă (floare, copac etc.) care îți dorești să te reprezinte. 

 

 

 

  

10:45-12:15 Activitatea II 

   „Votăm pentru noi” 

 Completăm împreună, ne ajutăm, așa sigur nu vom uita! 

LISTA DREPTURILOR COPILULUI: 

(un copil spune, ceilalți votează, apoi toți scriem) 

 ………………………………………………………………………………………………... 

- Participanții sunt invitați să facă vizibile desenele lor 

- În funcție de alegerile lor, copiii sunt invitați să-și aleagă locul  

raportându-se la alegerile colegilor 
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 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 

16:00-18:00 Activitatea III 

 „Completăm, ne ajutăm, învățăm!” 

Completăm următoarele fraze: 

 Să fii tolerant ………………………………………………………………….. 

 A discrimina pe cineva ……………………………………………………….. 

 Sunt unic ………………………………………………………………….….. 

 Merit …………………………………………………………………………. 

 Antidiscriminarea se poate realiza așa: 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

Copiii sunt încurajați să se exprime cât mai personal, să fie creativi, vor primi 

aprecieri atât individuale, cât și per grup. 

 

 

Copiii vor realiza         Jurnalul zilei 
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Data: .......................................... 

 Loc desfășurare: ............................................................................ 

Listă de participanți la activitate 

Nr.  

Crt. 
 

Nume și prenume 

 

Școala 

Semnătură 

profesor 

însoțitor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Facilitator: ............................................................................................ 

Semnătura 

 

Organizator: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Manager Proiect, prof. Psiholog Mihaela LUNGU 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Director, Prof. psiholog Emilia Rodica CIUCĂ 

Semnătura 

 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Tema 4: „Hai să-i primim și pe ei” 

Democrație și educație pentru cetățenie activă: construcția  

de activități cu caracter incluziv 

9:00-10:30 Activitatea I  

1. „Personajul preferat” 

 

 

 

 

 

 

2. Discuție argumentativă pe tema: 

„Ce este mai important, 

să te distrezi sau să câștigi, când joci un joc?” 

Se vizează exprimarea propriilor păreri ale fiecărui participant. Se vor încuraja copiii 

în exprimarea personală. 
 

10:45-12:15 Activitatea II  

 „Suntem viitorul de mâine”. Se va discuta  despre societate, Democrație, Educație 

Incluziune 
16:00-18:00 Activitatea III 

„Scriitorii” Împreună vom realiza o poveste al cărei început îl aveți mai jos. Fiecare, 

pe rând, vom continua povestea de unde rămâne colegul dinainte. Trăim într-o societate 

democratică, deci sunteți liberi să adăugați ceea ce vă doriți. 

 

 

 

 

Copiii vor realiza         Jurnalul zilei 

După ce realizează desenul, vor fi 

întrebați: 

- Cine este personajul tău preferat? 

- Care sunt punctele forte ale lui? 

- Dar cele slabe? 

- Cu ce te identifici din acest 

personaj? 

„POVESTEA NOASTRĂ DE NEUITAT” 

A fost o dată ca niciodată o tabără în care 100 de copii ………………….. 

Copiii sunt încurajați să fie cât mai originali. 
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Data: .......................................... 

 Loc desfășurare: ............................................................................ 

Listă de participanți la activitate 

Nr.  

Crt. 
 

Nume și prenume 

 

Școala 

Semnătură 

profesor 

însoțitor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Facilitator: ............................................................................................ 

Semnătura 

 

Organizator: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Manager Proiect, prof. Psiholog Mihaela LUNGU 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Director, Prof. psiholog Emilia Rodica CIUCĂ 

Semnătura 

 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Tema 5: „Care-i cea mai bună școală?”  
Școala incluzivă și interacțiunea în mediul intercultural: construcția unei instituții 

imaginare, perfectă pentru incluziune și apropierea ei de realitate 

 

Ziua I ora 20:00-22:00 

1. Împărțirea pe grupuri – „Găsește familia de animale” 

Resurse: Sala mare (toți copiii – 100 - lucrează simultan), bandane, coli A4 (300), Flip-

chart, Coli flip-chart (11), carioci, creioane, caietele elevilor. 

Împărțirea pe grupuri – „Găsește familia de animale” 

Elevii așezați într-un cerc mare primesc de la facilitatori numele unui animal/ insectă/ pasăre 

spus în șoaptă la ureche. (câine, pisică, cal, găină, lup, șoarice, maimuță, elefant, țânțar, 

tigru) 

- Acum o să vă rog să închideți ochii și să vă legați unul altuia bandanele peste ochi! 

Veți folosi sunetul pe care îl face animalul vostru ca să vă găsiți familia. Vă mișcați 

foarte încet și scoateți sunetul continuu până vă găsiți toți cei 10 membri. Când ați 

găsit un membru vă luați de mână și vă deplasați împreună mai departe. 

Ar putea apărea accidente de aceea este necesar ca întreg personalul disponibil să colaboreze 

(facilitatori, însoțitori, organizatori), monitorizând deplasarea copiilor. 

2. Insemnele grupului 

Elevii împărțiți în aceste grupuri vor trebui să realizeze împreună: 

- Numele grupului 

- Motto 

- Sigla/ blazonul reprezentativ 

3.  Prezentarea grupului (maxim 5 minute) 

 

Ziua II  ora 20:00-22:00 

Resurse: Sala mare (toți copiii – 100 - lucrează simultan), coli A4 (300), Flip-chart, Coli 

flip-chart (11), carioci, creioane 

1. Școala Perfectă?  

Elevii lucrează în grupurile stabilite în prima zi, la realizarea proiectul unei școli perfecte. 

Subiectele discutate vor fi: 
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- Ce i-ar trebui clădirii? 

- Ce discipline? 

- Cum ar fi profesorii? 

- Cum ar fi elevii? 

 

2. Prezentarea proiectului  

Fiecare grup prezintă propriul proiect în maxim 5 minute. 

 

Ziua III  ora 20:00-22:00 

Resurse: Sala mare (toți copiii – 100 - lucrează simultan), coli A4 (300), Flip-chart, Coli 

flip-chart (11), carioci, creioane, mingii și alte obiecte de joc. 

1. Sportivii din școala perfectă 

Elevii vor trebui să inventeze un nou joc/sport care să fie jucat în această școală după 

următoarele criterii: 

- Toți copiii ar trebui să poată juca. Aici fiecare grup va primi o temă specială: unul 

dintre elevi are o situație deosebită (invalid de mâna stângă, invalid de mâna dreaptă, 

invalid de piciorul stâng, invalid de piciorul drept, invalid de ambele picioare, invalid 

de ambele mâini, nu aude, nevăzător, nu poate vorbi)  

- Resurse necesare: jucători, materiale, timp, spațiu etc. 

- Sarcină de joc 

- Reguli de joc 

- Sancțiuni pentru abaterea de la reguli. 

Plan de discuții (cuprinde minimal): 

1. Ce dificultăți ați întâmpinat? 

2. Cum le-ați rezolvat? 

 

Ziua IV  ora 20:00-22:00 

Resurse: Sala mare (toți copiii – 100 - lucrează simultan), Flip-chart, Coli flip-chart 

(11), carioci, creioane 

1. Prezentarea jocurilor școlilor perfecte 

Elevii separați pe grupuri vor prezenta jocurile la care au lucrat (maxim 10 minute de grup) 

iar ceilalți vor evalua prezentarea după o grilă de evaluare simplă. 

2. Jurizarea 



  

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 27 

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

 

Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

Ordinea activităților și a terenurilor pentru competiție 

Nr. Ora Activitatea Terenul Statutul 

echipei 

(joacă/ 

susține) 

Scorul 

 9:00-9:30 Joc de activare și împărțire în echipe A   

 9:30-10:00 Explicarea regulilor și procedurii de 

lucru către grupul de elevi coordonat 

   

 10:00-10:05 Joc etapa I -seria I    

 10:06-10:11 - Seria II    

 10:12-10:17 - Seria III    

 10:18-10:23 - Seria IV    

 10:24-10:29 - Seria V    

 10:30-10:35 - Seria VI    

 10:36-10:41 - Seria VII    

 10:42-10:47 - Seria VIII    

 10:48-10:53 - Seria XI    

 11:00-11:30 PAUZĂ    

 11:30-11:35 Joc Etapa II -seria I    

 11:40-11:45 - Seria II    

 11:50-11:55 - Seria III    

 12:00-12:05 - Seria IV    

 12:10-12:15 - Seria V    
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 13:00-16:00 PAUZĂ DE MASĂ    

 16:00-16:05 Joc Etapa III – seria I     

 16:10-16:15 - Seria II    

 16:20-16:25 - Seria III    

 

Grup copii coordonați   identificat cu: numărul .......... (de la 1 la 10) 

numele: ............................................................................... (se completează numai 

după prima activitate) 

Copiii coordonați: 

Nr.  Nume și Prenume Școala Observații 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Graficul terenurilor disponibile 

 

1. Litera ...  A ... 

2. Culoarea: 

albastru 

3.Așezarea: .............. 

................................. 

.................................. 

.................................. 

1. Litera ...  G ... 

2. Culoarea: galben 

3.Așezarea: .............. 

................................. 

.................................. 

.................................. 

1. Litera ...  M ... 

2. Culoarea: mov 

3.Așezarea: .............. 

................................. 

.................................. 

.................................. 

 

1. Litera ...  R ... 

2. Culoarea: roșu 

3.Așezarea: .............. 

................................. 

.................................. 

.................................. 

1. Litera ...  V ... 

2. Culoarea: verde 

3.Așezarea: .............. 

................................. 

.................................. 

.................................. 

 

Fișă de scor joc 

Nr. Ora Activitatea Terenul Echipa Echipa Scorul Învingător 

 10:00-

10:05 

Joc etapa I -seria I      

 10:06-

10:11 

- Seria II      



  

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 30 

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

 

Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 10:12-

10:17 

- Seria III      

 10:18-

10:23 

- Seria IV      

 10:24-

10:29 

- Seria V      

 10:30-

10:35 

- Seria VI      

 10:36-

10:41 

- Seria VII      

 10:42-

10:47 

- Seria VIII      

 10:48-

10:53 

- Seria XI      

 11:00-

11:30 

PAUZĂ      

 11:30-

11:35 

Joc Etapa II -seria I      

 11:40-

11:45 

- Seria II      

 11:50-

11:55 

- Seria III      

 12:00-

12:05 

- Seria IV      

 12:10-

12:15 

- Seria V      
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 13:00-

16:00 

PAUZĂ DE 

MASĂ 

     

 16:00-

16:05 

Joc Etapa III – seria 

I  

     

 16:10-

16:15 

- Seria II      

 16:20-

16:25 

- Seria III      

 

Fișă de evidență punctaj  pentru trecerea în următoarea etapă 

Punctaj echipe pe terenul .................... 

Nr

. 

Activitatea Echipa Punctaj Echipa Punctaj  

 Joc etapa I -seria I     

 - Seria II     

 - Seria III     

 - Seria IV     

 - Seria V     

 - Seria VI     

 - Seria VII     

 - Seria VIII     

 - Seria XI     

 TOTAL 

ETAPĂ 
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 Joc Etapa II -seria I     

 - Seria II     

 - Seria III     

 - Seria IV     

 - Seria V     

 TOTAL 

ETAPĂ 

    

 Joc Etapa III – seria I      

 - Seria II     

 - Seria III     

 

Foaie de calcul pentru trecerea în următoarea etapă: 

 

Echipa Punctaje 

pe meciuri 

Etapa I 

Total etapa I/ 

statut la final 

de etapă 

Punctaje 

pe meciuri 

Etapa II 

Total etapa 

II/ statut la 

final de etapă 

Punctaje 

pe 

meciuri 

Etapa III 

Total etapa 

II/ statut la 

final de 

etapă 

001  

 

 

 

 

 

 

    

   

002       
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 

 

 

 

   

003   

 

 

 

 

    

   

004   

 

 

 

 

    

   

005   
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

   

006   

 

 

 

 

    

   

007   

 

 

 

 

    

   

008   

 

 

 

 

    

   

009   
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 

 

   

010   

 

 

 

 

    

   

 

 

3. Prezentarea jocului câștigător 

 

 

Copiii vor realiza         Jurnalul zilei 
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

Data: .......................................... 

 Loc desfășurare: ............................................................................ 

Listă de participanți la activitate 

Nr.  

Crt. 
 

Nume și prenume 

 

Școala 

Semnătură 

profesor 

însoțitor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 

 

Facilitator: ............................................................................................ 

Semnătura 

 

Organizator: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Manager Proiect, Prof. psiholog Mihaela LUNGU 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 

Director, Prof. psiholog Emilia Rodica CIUCĂ 

Semnătura 

 

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 

Jurnal de 
recomandari 

 

În următoarele 4 pagini copiii pot scrie liber sau 

desena ce gândesc despre facilitator.  

Atenție: mărturiile vor fi folosite pentru 

realizarea raportului de autoevaluare al 

facilitatorului. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aici se va lipi fotografia 

facilitatorului/ posesorului 

caietului, 

iar dedesubt numele acestuia, 

cunoscut de copii 

 



  

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 39 

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

 

Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 
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Caietul facilitatorului Școală de Vară 

GHID DE BUNE PRACTICI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                   

 

 

 

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. 

 

Produsul îmbrăca forma unui ghid de 

metode și instrumente de lucru alternative, utile 

unui facilitator care dorește să implementeze 

programa de formare – școală de vară, în cadrul 

căreia se vor utiliza numai metode de formare 

non-formale. 

Acesta este proiectat pe baza temelor 

centrale ale proiectului și cu accent pe 

dezvoltarea abilităților de interacțiune într-un 

mediu multicultural pentru elevi. Acest caiet va 

fi utilizat pe durata școlii de vară „Aceeași 

școală pentru noi toți” de către fiecare 

facilitator, putând fi astfel testat și îmbunătățit 

până la finalul proiectului. 

Publicarea materialului pe site-ul 

proiectului va face ca acesta să fie disponibil nu 

numai profesorilor școlii participante, ci și altor 

parteneri. 

 

 

 

 


