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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%. 

Datorită pandemiei virusului SarsCov-2 care a determinat 

schimbarea tuturor demersurilor educaționale în anul 2020, școala de 

vară tip tabără de vară C2 – în cadrul proiectului, a trebuit adaptată 

pentru formatul blended learning: 4 zile on-line și o zi față în față, 

desfășurat în grupuri mici de copii, în școlile d eproveniență. 

Materialele din Ghidul de față, structurate tematic și pe zile de 

lucru sunt construite pentru a se utiliza numai pe baza curriculum-ului 

pentru școală de vară blended learning, produsul IO11 din proiectul de 

A.D.A.P.T. 

Mulțumim tuturor instituțiilor și persoanelor care și-au adus 

contribuția sau sprijinul la adaptarea și finalizarea 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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Ghid - Materiale de lucru pentru 

ȘCOALĂ DE VARĂ – blended learning 

 

Denumirea modulului:  

”Aceeași școală pentru noi toți” 

Program de formare-dezvoltare a abilităților de viață la copii 

 

Învățământ: gimnazial 

Durata: 5 zile (4 zile on-line + o zi față în față) 

Număr de ore pe zi: 4 pentru elevi (8 pentru facilitatori) 

 

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,  

   Expert NO: Mihaela Tăbăcaru 

CUPRINS 

I. Tema 1: „Să-ți vorbesc despre mine” – Facilitator Mihaela Tăbăcaru NO 

II. Tema 2: „Îmi place la cultura ta” – Facilitator Neacșu Elena Lucreția RO  

III. Tema 3: „Vreau să fiu și eu cu voi” – Facilitator Elena Fieraru RO  

IV. Tema 4: „Hai să-i primim și pe ei” – Facilitator Badea Ana-Maria RO 

V. Tema 5:  Care-I cea mai bună școală?- Facilitator Ciucă Emilia Rodica 

RO  

 

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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Tema 1: "Să-ți vorbesc despre mine" – Facilitator Mihaela 
Tăbăcaru NO 
Ziua 1 –  

1. Alege cate un exercitiu din fiecare culoare. Il poti face singur sau cu colegii tai 
- tu alegi! 

2. Fa o poza, un video, sau scrie un text ca sa stiu ce ati facut 
3. Pune poza/videoul/textul la sfarsitul documentului, pe zile. 
4. Eu ma uit in fiecare zi la ce ati facut, si va scriu un mesaj. 

 

CREATIV UTIL AMUZANT 

I. FILM 
 Faceti un film. Filmul trebuie sa fie 
despre doi prieteni diferiti, care la 
inceput nu se inteleg, si apoi devin 
prieteni foarte buni.  Includeti mai 
multi colegi ca personaje. Ganditi-
va voi dinainte cine  si ce face. 
Rugati un adult sa filmeze in timp 
ce voi sunteti actori. 
 

I. SA NE IMPRIETENIM CU 
ESECUL 

 
Uitati-va la urmatorul film 
https://youtu.be/i4a7CHmP-nQ 
si raspundeti la 3 intrebari 
 

1. ce invatam atunci cand 
gresim? 

2. ce inseamna sa te 
“imprietenesti” cu esecul? 

3. povesteste o intamplare cand 
nu ti-a iesit din prima ceva, dar 
nu te-ai lasat si ai continuat. 

I. MICUL MEU SECRET 
 
Fiecare dintre voi trebuie sa 
scrie pe o bucata de hartie un 
lucru amuzant despre sine pe 
care nu il stiu ceilalti colegi 
(poate sa fie absolut orice - doar 
sa nu il fi spus inainte). Dupa ce 
toata lumea a scris, puneti toate 
hartiile intr-o cutie/recipient. 
Impartiti-va in 2 grupe si pe rand 
fiecare din voi veniti si trageti 
cate o hartie. Trebuie sa ghiciti” 
cine a spus asta?” Daca ghiciti, 
primiti un punct. Atentie! Daca 
cineva din echipa voastra va 
sopteste, pierdeti un punct. 
Echipa cu cele mai multe puncte 
castiga! 

II. CANTAM DESPRE GRESELI 
Gasiti un cantec (pe youtube sau 
un cantec pe care il stiti voi) 
despre cineva care a gresit si care 
isi cere iertare. Scrieti versurile, 
apoi inregistrati un video cu 
tableta sau cu telefonul (tiktok) in 
care voi cantati cantecul - unii din 
voi canta, altii tin ritmul, altii 
danseaza. Rugati un adult sa 
filmeze. 

II.  CUM E SA NE CERTAM? 
 
Uitati-va la urmatorul film 
https://www.youtube.com/watch?v=L
GrHk4M8lno&feature=youtu.be 
 si ganditi-va la o intamplare recenta  
in care te-ai certat cu un coleg - ce 
reactie a avut corpul vostru? Descrieti 
intr-un film, desen sau scrieti un text 
despre asta. 

II. DISCOTECA LA SCOALA 
 
Organizati o discoteca pentru 
toti copiii din clasa in prima 
saptamana de scoala in toamna 
(aveti grija sa fie toti copiii 
inclusi) - trimiteti planul: 
Cand 
Unde 
Cum  
Invitatii 
Cum convingeti parintii 

https://youtu.be/i4a7CHmP-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=LGrHk4M8lno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LGrHk4M8lno&feature=youtu.be
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III.  URMELE PRIETENIEI 
Desenati urma mainii voastre pe o 
foaie de hartie. Apoi ganditi-va la 
voi si la cel mai bun prieten al 
vostru: ce te face pe tine un 
prieten bun? Scrieti pe fiecare 
deget desenat  cate un lucru. Nu 
va ajung degetele? Desenati si 
cealaltă mana:) Desenati acum 
urma de la picior si scrieti pe foaia 
de hartie ce puteti face ca sa fiti 
un prieten si mai bun. Puneti toate 
urmele de la picioare unul dupa 
altul ca niste pasi  si faceti o poza. 

III.   10 LUCRURI DESPRE MINE 
 
Scrieti 10 lucruri frumoase despre voi 
insiva, fiecare lucru cu o alta culoare. 
Ganditi-va la ce va place voua la voi, si 
ce le place altora la voi. Daca vreti, 
puteti si sa va faceti un portret, sau sa 
rugati pe un coleg sa va deseneze. La 
sfarsit semnati lista si agatati-o pe 
perete - fiti mandri! 

III.  OUALE COLORATE 
ATENTIE! Trebuie pregatire de 
acasa! 
 
Aduceti de acasa cate un ou ptr 
ziua urmatoare.  Puneti toate 
ouale unul linga altul : Ce culori 
au ouale - sunt toate la fel?  
 
Acum spargeti-le - sunt toate la 
fel inauntru? Dar oamenii - cum 
sunt inauntru? 
 
Scrieti pe un poster mare  ce ati 
discutat. Puneti-va in linie unul 
linga altul si faceti-va o poza cu 
posterul. 

 
CE EXERCITIU AI FACUT AZI? Scrie numele exercițiului si apoi pune poza/videoul/textul sau roaga un 
adult sa te ajute. 
 
ZIUA 1: 
CREATIV: cum să  
UTIL: 
AMUZANT: 
 

ZIUA 2:  
CREATIV: 
UTIL: 
AMUZANT: 
 

ZIUA 3: 
CREATIV: 
UTIL: 
AMUZANT: 

Ziua 2 - URMELE PRIETENIEI – chestionar google forms 
Your email address (...elev.adapt1@cjrae-arges.ro) will be recorded when you submit this form. Not 
you? Switch account 
* Required 

1. Incepe activitatea prin a te gandi- cum ma simt eu azi? Scrie raspunsul tau mai 
jos: * 

 

2. Desenati urma mainii voastre pe o foaie de hartie. Apoi ganditi-va la voi si la cel 
mai bun prieten al vostru: ce te face pe tine un prieten bun? Scrieti pe fiecare 
deget desenat cate un lucru. Scrieti mai jos cele 5 lucruri (sau mai multe) * 

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfetX2cxUBHAqOUhXSjBb9etMYeVUjjBGd7nTLjvu-sBcPQXg/viewform?hr_submission%3DChkI6oakucIDEhAItteJqcIDEgcIkJOBnsIDEAE&service=wise


  

Aceeași școală pentru noi toți – blended learning 2020 
 

A.D.A.P.T.-  2018-EY-PICR-R1-0012    “Working together for a green, competitive and inclusive 
Europe” Pagina 7 
 

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

 
IO12 - Materiale pentru Școală de Vară 

 
 

3. Desenati acum urma de la un picior (sau ambele daca aveti multe de spus) si 
scrieti pe foaia de hartie ce puteti face ca sa fiti un prieten si mai bun. Scrieti 
raspunsurile mai jos. * 

 
 

 

4. Puneti toate urmele de la picioare unul dupa altul ca niste pasi si faceti o poza. 
Reusiti sa mi-o trimiteti? 
□ DAAAAAAAA 
□ Mai incercam 

5. Send me a copy of my responses. 
Submit 
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Ziua 3 - SĂ NE ÎMPRIETENIM CU EȘECUL 
The respondent's email address (…..elev.adapt1@cjrae-arges.ro) was recorded on submission of this form. 

1. Incepe prin a te uita in tableta ca si cum ti-ai face un selfie - ce vezi azi acolo? 
Cum te simti? Scrie mai jos. 
Vad fața mea fericită și mă simt bine 
Individual feedback 
 

2. Uitați-vă la următorul film 
https://youtu.be/i4a7CHmP-nQ  

3. Ce învățăm atunci cand greșim? Selectează toate răspunsurile care crezi că 
sunt adevărate * 
□ Ca trebuie sa renuntam 
□ Greseala ne spune ceva despre ce nu stim - si la ce sa mai lucram 
□ Greselile sunt doar greseli - nu invatam nimic din asta 
□ Greselile sunt un punct de plecare pentru a fi mai buni 
□ Chiar si oamenii de succes gresesc 
□ Daca gresesc, ma pot ajuta prietenii sa fiu mai bun 
□ Daca vad pe cineva ca greseste, ma gandesc cum se simte, si il ajut 
Individual feedback 
 

4. Ce înseamnă să te “împrietenești” cu eșecul? Scrie ce crezi - nu există nici un 
răspuns perfect. * 
Individual feedback 
 

5. Povesteste o intamplare cand nu ti-a iesit din prima ceva, dar nu te-ai lasat si ai 
continuat. * 

 
Individual feedback 

 

Pentru mâine, te rog NU UITA să aduci un ou de acasă. 

 

https://youtu.be/i4a7CHmP-nQ
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Ziua 4 - LA FEL SI DIFERITI - EMOTII SI OAMENI Chestionar Google Forms 
The respondent's email address (…..elev.adapt1@cjrae-arges.ro) was recorded on submission of this form. 

1. Începem ca de obicei: cum te simti azi? * 
2. Ai ținut minte să aduci un ou? BRAVO! Nu e nimic dacă ai uitat, împreună ați 

ținut minte câțiva din clasa, așa-i? 

 
3. Puneti toate ouale unul linga altul : Ce culori au ouale - sunt toate la fel? * 

Da 
Nu 

4. Acum spargeti-le - sunt toate la fel inauntru? * 
Da 
Nu 

5. Dar oamenii - cum sunt inauntru? La fel ca pe dinafara? * 

 
Individual feedback 
 

6. Uita-te la urmatorul film 
https://youtu.be/LGrHk4M8lno?t=9n  

7. Gandeste-te la o intamplare recenta in care te-ai certat cu cineva drag - ce 
reactie a avut corpul tau? Descrie mai jos: * 
Individual feedback 
 

https://youtu.be/LGrHk4M8lno?t=9n
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8. In fiecare zi te-am rugat sa incepi activitatea cu cum te simti - de ce crezi ca e 
important sa ne gandim la asta? 
Individual feedback 
 

9. Multumesc mult ca ai avut rabdare sa parcurgi exercitiile in fiecare zi! Cum a 
fost pentru tine? * 
Individual feedback 
 

Mulțumesc! 
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Tema 2: „Îmi place la cultura ta” – Facilitator Neacșu 
Elena Lucreția RO 
Ziua 1 Sarcina 1. „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  
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Vom avea o pauză de 15 minute. După pauză continuăm activitatea.  

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

EX. 2: „Să ne informăm!” 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!  

 
Completează cu exemple de repere din propria cultură  

care te fac să te mândrești!  

 
Cum te simți când vorbești despre cultura ta?  

Realizează un emoticon (fețișoară) care să reprezinte emoția pe 
care o trăiești în acest moment: 

 
 
 

Ziua 2 - RECUNOAȘTEM ȘI NUMIM:  
Sarcina 1:  
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Ziua 3 - „Frumusețea culturilor noastre prin ochii celuilalt” 
● Acum te rog să spui ce ai mai frumos în cultura ta! 
● Observă ce au și colegii tăi comun și ce au diferit în cultura proprie! 
● Realizează în chenarul de mai jos ce te-a atras cel mai mult din cultura 

colegilor!                                           (poți realiza sarcina în scris sau prin desen) 

 

 

 

 

 

 

  

● Te rog să realizezi o scurtă compunere despre prietenia dintre culturile 

română și romă! (în această compunere poți descrie repere culturale 

sau poți realiza o povestire a unei întâmplări, reală sau imaginară, în 

care să punctezi reperele culturale) 

 

 

 

 

 

 

 

● Realizează emoticonul (fețișoara) din colțul paginii care să reprezinte 

emoția pe care o simți acum, după ce ai realizat compunerea! 
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Ziua 4 - Curiozități culturale – Chestionar Google Forms 
Înțelegând cultura celuilalt devenim mai prieteni. 

* Required 

1. Ce ai aflat nou despre cultura colegilor tăi romi/români * 

 

Your answer 

2. Ce tradiție comună au comunitățile de romi și români? * 

 

Your answer 

3. Ce tradiții diferite au comunitățile de romi și români * 

 

Your answer 

Submit 
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Tema 3: „Vreau să fiu și eu cu voi” – Facilitator Elena Fieraru RO 
Ziua 1                               VĂ CUNOAŞTEŢI DREPTURILE ? 

 
 Ilustraţia prezintă o serie de obiecte care vă sunt familiare. Fiecare obiect 
poate fi citit ca un simbol al unui drept al copilului ( ex. cortul – timp liber, umbrela -
protecţie etc.,) . 
 Descifrând simbolurile vei descoperi drepturile copilului ! 
 Enumeraţile pe o foaie separată. 
    ......................................................................................... 
 

 
 Consideraţi că aceste drepturi v-au fost încălcate  ? Dacă da, în ce situaţie ? 
Relataţi pe scurt , încălcarea unui drept, printr -o poveste sau printr -un desen ! 
 
Ziua 2: ŞI TU ŞI EU PUTEM FI TOLERANŢI!   Aşa vom fi unii cu alţii!  
 Ce înseamnă toleranţă ? 
 Completează  pe o foaie separată petalele florii din desenul 
următor cu cuvinte care definesc toleranţa : 
 “Toleranța este respectul, acceptarea şi aprecierea bogăției şi diversității 
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culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de exprimare a 
calității noastre de ființe umane. Ea este încurajată prin cunoaşterea, deschiderea 
spiritului, comunicarea şi libertatea gândirii, conştiinței şi credinței. Toleranța este 
armonia în diferențe. Ea nu e doar o obligație de ordin etic; ea e, de asemenea, şi o 
necesitate politică şi juridică. Toleranța e o virtute care face ca pacea să fie posibilă 
şi care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.”  
(Declarația UNESCO - 1995)  

 
 CITEŞTE, cu atenţie, POVESTEA CURCUBEULUI ! 
 După ce o citeşti , o să înţelegi că „fiecare” este valoros în felul 
său şi încearcă să rezolvi cerinţa de la finalul poveştii. 
  

POVESTEA CURCUBEULUI       Ce culoare are toleranţa ? 
 

 Cu mult timp în urmă, culorile lumii au început sa se certe. Fiecare dintre ele 
pretindea ca este ea cea mai bună, cea mai importantă, cea mai folositoare, cea pe 
care o 
prefera toți. 
 Verdele a spus: “În mod sigur eu sunt cea mai importantă. Eu sunt semnul vieții si al 
speranței. Iarba, frunzele, plantele – toate au culoarea mea. Fara mine, toate 
animalele ar 
muri. Uitați-va împrejurul vostru si veți vedea ca sunt peste tot.” 
 Albastrul l-a întrerupt: “Te gândești doar la Pămant, însă nu uita de cer si de mare. 
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Apa este cea care care stă la baza vieții si este atrasă de nori din marea adancă. 
Cerul oferă 
spațiu si pace si serenitate. Făra pacea mea, nu ar fi nimic.” 
 Galbenul a chicotit. “Sunteți toate atat de serioase. Eu aduc ras, veselie și căldură 
în 
lume. Soarele este galben, luna este galbena, stelele sunt galbene. De fiecare dată 
cand 
privești o floarea- soarelui, lumea întreagă începe să zambească. Fără mine, lumea 
ar fi 
tristă.” 
 Atunci culoarea oranj a început sa vocifereze. “Eu sunt culoarea sănătății și a 
puterii. 
Poate că nu sunt peste tot, însă sunt prețioasă căci servesc nevoilor vieții umane. 
Port cu mine" cele mai importante vitamine. Gandiți-vă la morcovi, dovleci, portocale, 
mango. Nu îmi fac" 
simțită prezența tot timpul, însă atunci cand umplu cerul la răsărit sau la apus, 
frumusețea" 
mea este atat de izbitoare încat nimeni nu se mai gandeste la niciuna dintre voi.” 
 Roșul nu mai putea suporta. A țipat: „Eu sunt conducatorul a tot ce există. Eu sunt" 
sangele! Viata este sange. Eu sunt culoarea pericolului și a curajului. Sunt dispus să 
lupt" 
pentru o cauză. Eu aduc foc sangelui! Sunt culoarea pasiunii și a dragostei, sunt 
trandafirul" 
roșu, macul și floarea poinsettia. Fără mine, pămantul ar fi la fel de pustiu precum 
este luna!” 
 Violetul s-a ridicat de pe locul sau cat era lung. Era foarte înalt și vorbea cu mare" 
pompa: „Eu sunt culoarea loialității și a puterii. Regii, conducătorii și arhiereii m-au 
ales" 
dintotdeauna caci sunt un semn al autoritații și al înțelepciunii 
 În cele din urma, a vorbit culoarea indigo. Mult mai discret decat toate celelalte, 
însa" 
cu la fel de multă hotărare: „Gandiți-vă la mine. Sunt culoarea tăcerii. Abia de mă 
observați, 
însă fără mine totul ar fi superficial. Eu reprezint gandirea și reflecția, amurgul și apa 
adancă." 
Aveti nevoie de mine pentru echilibru și contrast, pentru rugăciune și pace 
interioară!” 
 Și așa toate culorile au continuat cu lauda de sine și cu cearta, fiecare fiind ferm" 
convinsă de propria superioritate. 
 Curând, cearta lor a devenit mai gălăgioasa. În timp ce se certau între ele de mama" 
focului, brusc o licarire înspăimantătoare a străfulgerat cerul. A început să tune, iar 
ploaie a" 
inceput să curgă neindurător. 

De frică, culorile s-au ghemuit toate strangandu-se in brațe 
una pe cealaltă pentru a se liniști și a se proteja reciproc. 
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 In mijlocul zarvei, Ploaia a inceput să spună: „Culori nesăbuite, luptați între voi" 
fiecare încercand să domine pe restul și să demonstreze că ea este cea mai bună. 
Nu știți că" 
fiecare dintre voi a fost creată cu un anume scop, că fiecare în parte este specială, 
unică și" 
diferită? Dați-vă mana una alteia și veniți la mine. 
 Făcând ceea ce li s-a spus, culorile s-au luat de mană. Ploaia a continuat: „De acum 
înainte, cand plouă, fiecare dintre voi se va întinde de-a lungul cerului într-un 
minunat arc al 
culorilor care să vă amintească că puteți să trăiți toate în pace. 
 
 Sarcină de lucru 
 Enumeră minim 3 acţiuni în comportamentul tău prin care poţi deveni mai 
tolerant : 
…...............................................................................................................................….
...................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................... 

REŢINEŢI ! 
 Cu toleranţa nu ne naştem. Ea se dobândeşte prin educaţie şi putem spune 
că cel mai înalt rezultat al educaţiei este toleranţa . 
 Persoana responsabilă este cea capabilă să gândească, să afirme şi să se 
comporte conform principiului “ Eu sunt valoros, tu eşti valoros! ”.  Urmând acest 
principiu, vom putea avea relaţii mult mai bune, atât cu noi înşine, cât şi cu cei din 
jur. 
  Păstrându – ne mintea deschisă faţă de toţi cei din jurul nostru, vom evita 
etichetările şi ne vom permite nouă, înşine, să evoluăm! 
 
Ziua 3: Stereotip, prejudecată, discriminare  
 SĂ NE REAMINTIM CONCEPTELE! 
 Termenul de “stereotip” provine din greaca veche, fiind format prin alăturarea 
cuvintelor stereos = puternic, solid și typos = imagine, impresie.  
 Stereotipurile sunt credințele referitoare la caracteristicile psihologice sau 
comportamentele unor categorii de indivizi sau grupuri sociale.  
 Mulți dintre noi operăm cu astfel de stereotipuri în viața de zi cu zi, iar acestea 
se pot referi la:  Sex (ex.: femeile sunt sensibile, bărbații sunt puternici)  Naționalitate 
(ex.: italienii sunt romantici, germanii sunt distanți, japonezii sunt muncitori)  Rasă 
(ex.: afro-americanii sunt buni la sport, albii sunt rasiști)  Etnie (ex.: romii nu sunt 
cinstiți)  Religie (ex.: evreii sunt buni negustori și conduc lumea)  Ocupație (ex.: 
avocații mint, profesorii sunt serioși)  Vârstă (ex.: tinerii sunt nesăbuiți, bătrânii sunt 
conservatori) 6  Orientare sexuală (ex.: homosexualii sunt efeminați)  Stare de 
sănătate (ex.: persoanele supraponderale sunt leneșe, persoanele cu probleme de 
sănătate mintală sunt periculoase, persoanele cu dizabilități sunt neajutorate)  Statut 
social (ex.: intelectualii au un comportament moral, persoanele cu un nivel scăzut de 
educație trăiesc în promiscuitate)  Mediu de rezidență (orășenii sunt grăbiți și 
stresați, persoanele din mediul rural trăiesc sănătos) ș.a.m.d.  
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 Aceste afirmații este că reprezintă o generalizare, adică tendința de a ne 
raporta mai degrabă la grupul din care face parte individul, nu la caracteristicile sale 
individuale. Motivul pentru care apelăm la astfel de generalizări este “economia” 
gândirii: o dată ce am așezat individul într-o categorie ne putem raporta la el cognitiv 
și afectiv folosindu-ne de reprezentările pe care le deținem deja cu privire la 
categoria respectivă, mai repede decât să facem efortul de a-l cunoaște cu adevărat.  
 Stereotipurile reprezintă suprageneralizări sau exagerări, deoarece atunci 
când facem o afirmație de tipul “toți medicii sunt corupți”, în minte ne vin cel puțin 
unul sau două exemple care contrazic această afirmație. În momentul în care folosim 
stereotipurile privitoare la o categorie pentru a judeca un individ, șansele de a face o 
eroare sunt foarte mari. Utilizarea stereotipului este nedreaptă față de individul 
respectiv deoarece din moment ce niciun stereotip nu este universal valabil, este 
posibil ca ipotezele noastre să nu se verifice în cazul său. Nedreptatea este cu atât 
mai mare atunci când stereotipurile se transformă în comportamente (de exemplu, 
un manager refuză să promoveze o femeie într-o funcție de conducere, oricât ar fi de 
competentă, deoarece consideră că femeile se lasă conduse doar de emoții, nu de 
rațiune).  
  Prejudecățile se manifestă în viața noastră de zi cu zi, uneori fără să 
conștientizăm acest lucru. Unii cercetători afirmă că toți oamenii au prejudecăți (chiar 
și cei care nu cred acest lucru), manifestate în cel mai bun caz prin tendința de a 
favoriza grupul din care facem parte în fața altor grupuri sau prin cunoașterea 
stereotipurilor referitoare la celelalte grupuri. În ceea ce privește formarea 
acestora, toți experții sunt de acord că acestea apar la vârste foarte fragede. Spre 
exemplu, un copil de 4-5 ani întrebat cine conduce mai bine mașina va spune că 
bărbații, iar dacă l-am întreba cine face mâncare mai bine, va răspunde că femeile. 
Copiii mici fac rapid categorizări bazate pe sex sau culoarea pielii, la care se adaugă 
aprecierile negative făcute de adulții din jurul lor la adresa unui grup sau a altuia (ex.: 
dacă nu ești cuminte, o să te fure țiganii). Stereotipurile se învață așadar devreme, 
în comunicarea cu persoanele semnificative (părinți, profesori, colegi), dar și cu 
contribuția mass-media. Studiile au demonstrat că stereotipurile rasiale ale copiilor 
sunt similare cu ale părinților lor, în vreme ce adolescenții sunt influențați mai 
degrabă de grupul de prieteni. Stereotipurile și prejudecățile nu sunt neapărat 
transmise verbal, ci foarte frecvent prin observarea modului în care persoanele 
semnificative se comportă în prezența reprezentanților unei minorități (ex.: părintele 
care își strânge copilul de mână puțin mai tare atunci când trece pe lângă o 
persoană de etnie romă pe stradă).  De asemenea, stereotipurile și prejudecățile 
provin și din unele erori de percepție ale mediului în care trăim, de exemplu 
estimarea incorectă a frecvenței cu care reprezentanții unui grup minoritar adoptă 
comportamente pozitive sau negative.  
 Stereotipurile şi prejudecăţile ne determină să judecăm oamenii fără a-i 
cunoaşte personal. Această situaţie generează zvonuri, conflicte, atitudine de 
respingere sau discriminare. 
  Discriminarea reprezintă adoptarea unui comportament în acord cu 
stereotipurile și prejudecățile individuale și presupune un tratament diferit aplicat 
indivizilor sau grupurilor pe baza apartenenței lor etnice, rasiale, religioase, sexuale, 
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politice, de clasă etc.  Termenul este folosit pentru a descrie acțiunea unei majorități 
dominante în raport cu o minoritate dominată și implică un prejudiciu adus unei 
persoane sau unui grup.  
 
  Sarcină de lucru:     1. Cu toţii avem prejudecăţi!   Mod de lucru: 
1. Fiecare elev citeşte   scenariului , care se găseşte la finalul exerciţiului. 
2. Fiecare elev alege trei persoane cu care preferă să călătorească şi alte trei 

persoane cu care nu ar călători. 
3. După ce aţi făcut o listă cu persoanele preferate şi cu cele nepreferate, vă rog să 

răspundeţi pe o foaie la următoarele întrebări : 
● Care au fost principalii factori care v-au determinat să alegeți anumite 

persoane? 
● Ce stereotipuri se deduc din lista pasagerilor? 
● De unde vin aceste imagini? 
● Cum v-aţi simţi dacă nimeni nu ar dori să împartă un compartiment cu voi   

                           Scenariul 
Aţi început o lungă călătorie cu trenul care va dura câteva zile. Împărţiţi un vagon de dormit 
cu încă alte trei persoane. 
Cu care dintre următorii pasageri aţi prefera să împărţiţi cabina? 
Cu care dintre pasageri nu aţi dori să împărţiţi cabina? 
 
un bancher elveţian gras; 
un italian tatuat şi, aparent, fioros; 
un african care vinde articole exotice; 
un ţigan care tocmai a ieşit din închisoare; 
o cântăreaţă de rock germană, feministă; 
un elev străin homosexual; 
o tânără româncă cu un copil mic; 
un englez ras în cap, care este beat; 
o persoana cu HIV; 
un refugiat foarte sărac; 
un soldat străin înarmat; 
o tânără care vorbeşte doar limba franceză. 
  

2. Răspundeţi la următoarele întrebări, pe o foaie separată şi încărcaţi -o 
pe platformă : 

 A discrimina pe cineva înseamnă ...................................................................... 
......................….............................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 Antidiscriminarea se poate realiza aşa ............................................................. 
…...................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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Tema 4: Hai să-i primim și pe ei – Facilitator Badea Ana-

Maria RO 

Ziua 1 – online power point Show 

1. 

 

2.  

 
3.  

 

4.  

 
5.  

 

6.  
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7.  

 

Ziua 2 –  

1. 

 

2. 

 
3. 

 

4. 
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5. 

 

6. 

 
 

7.  

Ziua 3 –  

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 

 
5. 

 

6. 
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Ziua 4 - Chestionar Google Forms  

 
Calitățile prietenului meu 
Am discutat împreună despre caracterul prietenilor. Amintiți-mi cum trebuie să fie un 
prieten. Bifează cele mai importante trei carateristici ale unui prieten,  
* Required 

Cele mai importante trei(3) calități ale unui prieten sunt: * 

□ iubitor 
□ loial 
□ sufletist 
□ tenace 
□ cuminte 
□ înțelegător 
□ să țină secrete 
□ calm 
□ relaxat 
□ ambițios 
□ isteț 
□ inteligent 
□ frumos 
□ interesant 
□ puternic 

Submit 

 



  

Aceeași școală pentru noi toți – blended learning 2020 
 

A.D.A.P.T.-  2018-EY-PICR-R1-0012    “Working together for a green, competitive and inclusive 
Europe” Pagina 27 
 

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

 
IO12 - Materiale pentru Școală de Vară 

Tema 5:  Care-I cea mai bună școală?- Facilitator Ciucă 
Emilia Rodica RO 
Ziua 2 - Pentru mine cea mai bună școală este... 
Completați propozițiile după cum vă sugerează începutul. 
Your email address (…...elev.adapt1@cjrae-arges.ro) will be recorded when you submit this form. Not you? Switch 
account 
* Required 

1. Mi-ar plăcea ca școala mea... * 
Your answer 

 

2. Mi-ar plăcea ca profesorii mei.... * 
Your answer 

 

3. Mi-ar plăcea ca profesorii mei să se poarte cu mine..... * 
Your answer 

 

4. Mi-ar plăcea ca relațiile cu colegii să fie.... * 
Your answer 

 

5. În afara orelor, mi-ar plăcea să mai facem și .... * 
Your answer 

 

Send me a copy of my responses. 
Submit 

 
 
 
 
 
 

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhLwfVhhkB0xwm_XVCUGAgCoTptoJGxlyVcCkc6_TN2nU8Q/viewform?hr_submission%3DChkI6oakucIDEhAInPOip64DEgcIl6L15sIDEAA&service=wise
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhLwfVhhkB0xwm_XVCUGAgCoTptoJGxlyVcCkc6_TN2nU8Q/viewform?hr_submission%3DChkI6oakucIDEhAInPOip64DEgcIl6L15sIDEAA&service=wise
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Ziua 2 
Oferă-ți așa numita ”Happy-Hour” în fiecare zi! Petrece acest timp implicându-te 
în activități care îți fac plăcere sau îți pot aduce satisfacții pe diverse planuri. 
Planifică-ți astfel de activități în fiecare zi fără să uiți de ele sau să sari peste ele! 
Și numeste aici 2 astfel de activități! Succes! 

 
 
Ziua 3 

 



  

Aceeași școală pentru noi toți – blended learning 2020 
 

A.D.A.P.T.-  2018-EY-PICR-R1-0012    “Working together for a green, competitive and inclusive 
Europe” Pagina 29 
 

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

 
IO12 - Materiale pentru Școală de Vară 

 
Ziua 4 - Şcoala mea este perfectă 

Dacă şcoala ar fi perfectă cum ar fi viaţa elevilor 
* Required 
 

1. Romii şi românii ar face ore împreună? * 
Da 
Da. Ar face împreună şi orele şi alte activităţi. 
Uneori. 
 
2. Cum s-ar purta copiii de etnii diferite, unii cu alţii? * 
S-ar ajuta unii pe alţii 
S-ar juca unii cu alţii 
S-ar accepta unii pe alţii în orice situaţie 
Ar face echipă, ar colabora pentru concursuri şi sarcini 
Ar fi solidari unii cu alţii 
 
3. Cum s-ar purta elevii şi profesorii de etnii diferite? * 
S-ar respecta 
Ar fi solidari 
Ar fi deschişi la cultura celuilalt 
Ar accepta diferenţele celorlalţi 
Ar comunica deschis, pe înţelesul tuturor 
Submit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                   

 

 

 

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 – 

blended learning, 4 zile online și o zi față în 

față. 

Acesta este proiectat pe baza temelor 

centrale ale proiectului și cu accent pe 

dezvoltarea abilităților de interacțiune într-un 

mediu multicultural pentru elevi. Acest produs 

a fost structurat înaintea școlii de vară, 

implementat și testat în cele 5 zile de activitate. 

Publicarea materialului pe site-ul 

proiectului va face ca acesta să fie disponibil nu 

numai profesorilor școlii participante, ci și altor 

parteneri. 

 

 

 

 


