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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 română și 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. 

Colecția de instrumente de față este realizată în 

urma activităților concrete desfășurate de facilitatorii din 

școli cu elevii și părinții grupurilor țintă. Toate activitățile 

au fost desfășurate cu populație mixtă (romi și neromi). 

Publicația se dorește a fi un instrument de sprijin pentru 

specialiștii în educație interesați și un punct de plecare 

pentru viitoarele acțiuni ce privesc incluziunea. Activitățile 

descrise aici pot fi realizate atât individual cât și înseriate, 

această variantă asigurând un mai mare succes în 

atingerea obiectivelor.  



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 2 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

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. 
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Colecție de instrumente de dezvoltare a 
abilităților personale utile în mediul 

multicultural la copii 
 

 

Promotor de Proiect: 

 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          

 

CUPRINS 

 

I. Notă de prezentare 

II. Instrumente Școala Gimnazială Nr. 1 Cetățeni, 

III. Instrumente Școala Gimnazială Nr. 1, Micești,  

IV. Instrumente Școala Gimnazială Nr. 1, Vlădești,  

V. Instrumente Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu”, 

Mihăești, 

VI. Instrumente Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano”, 

Berevoești,  

Județul Argeș 
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Culegerea de instrumente propusă  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 cadrul PROGRAMULUI 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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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 

Complementare competențelor ce ghidează 

sistemul nostru de învățământ, abilitățile de viață 

reprezintă, în formarea elevilor, puntea de legătură 

necesară pentru transpunerea performanțelor 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 6 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

dobândite în școală, la condițiile specifice din 

realitate. Ideea de fond a curriculumului de față este 

orientarea finalităților activităților de proiect către, 

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 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

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

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

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 stat la baza 

elaborării și selectării instrumentelor propuse 

sunt: 

Principiul relevanței: competențele și 

conținuturile sunt corelate cu nevoile reale de 

dezvoltare ale elevilor și cu obiectivele proiectului;   

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.  

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 
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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). 

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 zi cu zi” (WHO, 1997). Publicația privitoare 

la sănătatea mentală stabilea la acel moment 

următoarele abilități de viață:  

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. 

https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html
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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. 

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. 
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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. 
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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 

 Lucru în echipă 

 Analiza critică a informațiilor 

 Autonomie în gândire 

 Implicare socială 

 Acceptarea diferențelor de opinie 

 Responsabilitate civică 

(https://www.jaromania.org/programe/dezvoltare

a-abilitatilor-pentru-viata) 

 

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 profesori activi în școli cu minim 20% 

populație roma; 

- au absolvit cursul de bază al proiectului: 

”Competențe aprofundate de integrare a elevilor 

romi în școală”; 

- au minim un an de experiență în activitatea cu 

copiii de vârsta școlarizării gimnaziale (11-14 ani) 

- au conștientizat că pentru a înțelege limba 

elevilor/copiilor este important să o înveți; 

https://www.jaromania.org/programe/dezvoltarea-abilitatilor-pentru-viata
https://www.jaromania.org/programe/dezvoltarea-abilitatilor-pentru-viata
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-  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; 

- 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. 
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Instrumenetele prezentate în această colecție sunt 

realizate exclusiv pentru activități de tip: 

A – părinți romi și neromi împreună 

B – elevi romi și neromi împreună 

 

 

 

Fiecare facilitator își asumă întreaga 

responsabilitate pentru instrumentele 

propuse. 
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I. INSTRUMENTE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI, 

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

I.A1: Copiii sunt toți la fel-activitate cu 

părinții        Facilitator: Enache 

Antonella 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

- Se verifică prezența părinților, aceștia semnând în 

tabelul de prezență. 

- Se prezintă părinților proiectul, scopul și 

obiectivele acestuia, precum și activitățile la care 

aceștia trebuie să participe alături de copiii lor 

- Se răspunde la întrebările adresate de către părinți 

- Se copletează de către părinți documentele 

aferente,  în calitate de beneficiari indirecți ai 

proiectului.  

- Se informează părinții asupra activităților 

următoare și programul de desfășurare a acestora. 

 

A3. ,,O şansă în plus pentru copilul 

meu”                      Facilitator: Popescu 

Roxana 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Moment organizatoric: Se verifică prezenţa 

celor 15 de părinţi din grupul ţintă, se împart în grupe de 

câte 4 membri, se asigură un climat cât mai confortabil. 
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Exerciţiul 1 – Joc ,,Iniţialele calităţilor” 

Pentru a crea de la început o atmosferă plăcută şi a 

permite participanţilor să se cunoască, fiecare îşi spune 

numele şi două calităţi ce îl caracterizează, a căror 

denumire începe cu aceleaşi iniţiale ca şi numele. De 

exemplu: Popescu Roxana – perseverent si realist. 

Numele se spun rar, rând pe rând, pentru a putea fi 

memorate, fiind scrise de facilitator pe o foaie flipchart. 

Feedback-ul acestui joc se obține răspunzând la 

întrebarea ,,cum v-aţi simţit fiind obligaţi să prezentaţi 

doua calități de-alea dumneavoastră?”  

Anunţarea temei şi a obiectivelor: Părinţii sunt 

anunţaţi că în cadrul activităţii cu tema ,,O şansă în plus 

pentru copilul meu” se atrage atenţia asupra 

conştientizării cu privire la beneficiile şcolii, promovând 

astfel educaţia în rândul membrilor comunităţii locale. 

 

Exerciţiul 2 - ,,Descoperă-i identitatea!” 

Se distribuie fiecărui părinte fișa „Discursul 

unui adolescent despre meseria de…………….” și i se 

solicită să identifice meseria la care se referă 

adolescentul imaginar.  Se citesc răspunsurile părinților 

(pe care le estimez ca referindu-se la „meseria de 

profesor”) și le spun apoi meseria „surpriză” și anume că 

adolescentul se referă la „meseria de părinte”.  

 Se reia discursul adolescentului și se transformă 

fiecare afirmație într-un sfat acordat părinților:  

a. să își asume responsabilitatea pentru comportamentul 

copilului, acesta fiind și rezultatul modului în care se 

comportă ca părinte;  

b. să realizeze un echilibru între metodele bazate pe 

restricții și cele bazate pe recompense, astfel încât 
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copilul să nu se simtă constrâns în mod exagerat, dar 

nici să fie lăsat să poarte singur povara unei prea mari 

libertăți;  

c. să fie consecvenți în comportamentul și regulile pe 

care le impun copiilor; această consecvență trebuie să se 

manifeste la ambii părinți (care trebuie să cadă de acord 

asupra regulilor și să le aplice la fel); 

 d. să-și asculte mai întâi copilul (părerile lui, ce simte 

etc.) și, după ce acesta se simte în siguranță și iubit, abia 

apoi să dea sfaturi sau să aducă critici constructive;  

e. să facă efortul de a depăși grijile cotidiene de adult și 

să acorde un timp special copilului și nevoilor lui: ce a 

învățat la școală?, ce prieteni și-a făcut?, ce frământări îl 

macină? , ce teme îl interesează?; 

Discursul unui adolescent ce vorbește despre 

MESERIA DE.................................................. 

Muncește cu seriozitate pentru a mă învăța și 

educa.  

Îmbină utilul cu plăcutul în activitățile de 

învățare și educare pe care mi le oferă zilnic.  

Îmi dă o mulțime de sarcini, mai plăcute, mai 

neplăcute, dar toate spre folosul meu.  

Folosește o mulțime de metode de educare, unele 

mai dure, altele mai jucăușe, dar toate cu scopul de a mă 

forma ca om de calitate.  

Își impune să fie un exemplu pozitiv pentru 

ceilalți și-mi solicită același lucru și mie.  

Periodic analizează ce am învățat, dar nu ca să 

mă critice ci pentru a mă ajuta să progresez și pentru a-

mi evidenția reușitele.  
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În timpul său liber se gândește mereu la mine și 

chiar își sacrifică acest timp pentru a mă sprijini atunci 

când am nevoie.  

Se implică în a-mi oferi ocazii de a petrece 

constructiv timpul liber.  

Când am reușit să învăț toate lucrurile 

considerate de el necesare, îmi dă voie să merg mai 

departe, pe drumurile pe care mi le oferă viața.  

 

Exerciţiul 3 - ,,Marele arhitect” 

Fiecare echipă primește un plic în care sunt figuri 

geometrice de diferite mărimi şi culori, decupate din 

hârtie glasată, cu ajutorul cărora vor construi o şcoală 

prin lipirea lor pe o coală A4. Se urmăreşte viziunea 

fiecărei echipe,  munca în echipă şi comunicarea între 

membri.  

Câte un reprezentant de la fiecare echipă descrie 

imaginea realizată,  motivând şi susţinând alegerea 

făcută. De exemplu: ,,şcoala viitorului în care simţim 

siguranţa copiilor noştri”/ ,,şcoala sărăcăcioasă, 

rudimentară în care noi am învăţat”. 

 

Exerciţiul 4 
Fiecare echipă este rugată ca pe cărămizile şcolii 

sa scrie o continuare a punctelor de suspensie: 

,,ŞCOALA ESTE…..”, constând în substantive,  

adjective,  ce susţin opiniile membrilor privitoare la 

această instituţie. 

Ex: ,,loc plăcut,  respect,  încredere, liant, 

educaţie,  civilizaţie,  comunicare,  orientare,  siguranţă, 

atractivă” 
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Se observă că prin intermediul comunicării 

membrii echipei se pot înţelege, se influenţează reciproc, 

realizându-se schimb de informaţii şi experienţă. 

 

Exerciţiul 5 

Fiecare echipă primeşte o fişă care conţine câte un motto 

distinct,  având ca sarcină comună dezbaterea temei 

,,Cum percep ei viitorul propriilor copii? 

FIŞA 1: ,,Acei care privesc numai în trecut sau 

în prezent, în mod sigur vor pierde viitorul.” 

Sarcina de lucru: Cine vrem să fie, ce vrem să rămână? 

FIŞA 2: ,,Acei care privesc numai în trecut sau 

în prezent, în mod sigur vor pierde viitorul.” 

Sarcina de lucru: Şcoala – liantul între prezentul nostru 

şi viitorul copiilor noştri. 

FIŞA 3: ,,Acei care privesc numai în trecut sau 

în prezent, în mod sigur vor pierde viitorul.” 

Sarcina de lucru: Toleranţa (în familie, în societate) 

FIŞA 4: ,,Acei care privesc numai în trecut sau 

în prezent, în mod sigur vor pierde viitorul.” 

Sarcina de lucru: Situaţia materială este condiţia 

indispensabilă în formarea carierei? 

FIŞA 5: ,,Acei care privesc numai în trecut sau 

în prezent, în mod sigur vor pierde viitorul.” 

Sarcina de lucru: Discriminarea – barieră în îndeplinirea 

unui ţel? 

 

Exerciţiul 6 - ,,Recompensa” 

Fiecare efort depus trebuie recompensat. Părinţii 

vor fi serviţi de către facilitator cu câte o prăjitură ce va 

purta un steguleţ, simbol al triumfului noţiunilor 
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achiziţionate, ce poartă însemnul câte unui îndemn pe 

care copiii lor ar trebui să îl primească zilnic. 

Ex: Fii înţelept!, Fii curajos!, Nu renunţa!, Fii 

atent!, Fii vesel!, Fii sincer!, Fii puternic! 

Chestionar 

Părinţii vor răspunde la câteva întrebări cuprinse 

într-un chestionar referitoare la tema desfăşurată. 

La final vor primi diploma de participare. 

 

Chestionar 

1. Cum vi s-a părut activitatea? 

a) Atractivă                      

b) Plictisitoare 

c) Neinteresantă 

 

2. Consideraţi că ştiaţi în mare măsură tema 

discuţiei? 

a) Da  

b) Nu  

 

3. Sunteţi de acord să mai participaţi la astfel de 

activităţi? 

a) Da  

b) Nu  

 

4. Dacă răspunsul este afirmativ, cât de des aţi dori 

să participaţi? 

a) dată pe săptămână 

b) dată pe lună 

c) dată pe semestru 

d) dată pe an 

 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 20 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

În limita timpului disponibil 

 

5. Dacă răspunsul este negativ, care ar fi motivul? 

 

 

 

 

6. Ce consideraţi că ar trebui să facă şcoala pentru a 

exista o mai bună colaborare cu familia? 

 

 

A.4  ,,Copii egali-adulți de succes”                                       

Facilitator: Răuțoiu Dumitru 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Moment organizatoric: Se verifică prezenţa 

pregătesc materialele necesare activităţii, urmăresc 

aşezarea părinților la locurile stabilite, anume organizaţi 

în echipe, verific disponibilitatea colectivului de părinți 

pentru activitatea ce urmează a fi desfăşurată. 

Enunţarea temei: Facilitatorul anunţă părinții că 

vor discuta noţiuni ca: egalitate, drepturi, 

autocunoaştere, toleranţă, nondiscriminare şi explică 

părinților semnificaţia acestor termeni, arată care sunt 

consecinţele discriminării şi intoleranţei asupra societăţii 

și cum să proiecteze succesul în viața copiilor. Părinții 

sunt rugaţi să spună dacă au avut atitudini 

discriminatorii faţă de colegi sau alte persoane, iar 

domnul facilitator va prezenta cu ajutorul 
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videoproiectorului câteva noţiuni despre toleranţă şi 

nondiscriminare. 

Exerciţiu 1 

Părinții vor primi o fişă de lucru în care sunt 

rugați să bifeze cu „da„ sau „nu„ ori „nu știu„ 

răspunsul la o serie de întrebări privind riscul de eșec 

școlar al copilului lor. 

 

  Exerciţiu 2 

Fiecare părinte primeşte din partea facilitatorului  

o nouă fișă de lucru în care sunt prezentate imagini cu 

drepturi ale copilului pe care părinții sunt rugați să le 

identifice. În continuare părinții sunt chemați să 

realizeze corespondenţa corectă între elementele din 

coloana A şi cele din coloana B. 

La prima fișă, părinții, au bifat cu DA, Nu, sau 

NU ȘTIU răspunsul la o serie de întrebări referitoare la 

riscul de eșec școlar al copilului. 

La  a doua fișă, părinții au identificat drepturile 

copilului după niște imagini, după care au rezolvat un alt 

exercițiu, făcând corespondența între elementele din 

coloana A cu cele din B. 

Chestionar 

Părinţii au răspuns la câteva întrebări cuprinse 

într-un chestionar referitoare la tema desfăşurată. 

 

 

II. A 5 ,,O şansă în plus pentru copilul meu – 

Şcoala de vară” Facilitator: Popescu Roxana 

Exerciţiul 1 – Joc ,, Cine sunt?” 
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Pentru a crea de la început o atmosferă plăcută şi 

a permite participanţilor să se cunoască, fiecare îşi scrie 

numele pe o coală A4 şi redă printr-un desen un obiect 

ce îl caracterizează, specific personalităţii sale. Desenele 

realizate se vor expune pe un panou, reţinându-se astfel 

numele participanților. 

Feedback-ul acestui joc se obține răspunzând la 

întrebarea ,,cum v-aţi simţit fiind obligaţi să vă 

reprezentaţi calitățile printr-un desen?”  

ANUNŢAREA TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

Părinţii sunt anunţaţi că în cadrul activităţii cu 

tema ,,O şansă în plus pentru copilul meu” se atrage 

atenţia asupra conştientizării cu privire la beneficiile 

şcolii de vară cu posibile ameninţări, promovând astfel 

educaţia în rândul membrilor comunităţii locale. 

 

Exerciţiul 2 : ,,În mâna ta” 

Pentru a stimula comunicarea iniţială în grup şi a 

favoriza cunoștințele, fiecare desenează conturul palmei 

sale drepte, sau stângi, atribuind fiecărui deget o 

întrebare, completează interiorul cu răspunsul la acestea. 

Exemplu de întrebări: 

- De ce te afli aici? 

- Ce așteptări ai de la acest proiect? 

- Ce ai vrea să realizezi împreună cu grupul în 

care te afli? 

- Ce te preocupă cel mai mult în educarea 

copilului tău? 

- Cu ce poţi contribui în educarea copilului tău? 

Odată foile completate, se realizează un "perete 

al mâinilor". Se aşteaptă de la acest chestionar cât sunt 
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de dispuşi părinţii să contribuie la educarea propriilor 

copii. 

 

Exerciţiul 3 - ,,Trenul diversităţii” 
Părinţii au ca sarcină de lucru să selecteze 3 persoane 

cu care ar dori să călătorească în jurul lumii şi 3 

persoane cu care nu ar dori să fie împreună în această 

călătorie. Trebuie să motiveze alegerile făcute.  

Exemple de persoane: 

1. Un adult care nu ştie să scrie şi să citească 

2. O femeie însărcinată 

3. Un tânăr care fumează 

4. Un orb 

5. Un preot 

6. Un şomer de câţiva ani 

7. Un adult sărăcăcios îmbrăcat 

8. Un inventator savant 

9. Un chinez foarte priceput 

10. O învățătoare blondă 

Se urmăresc prejudecăţile oamenilor, 

evidenţiindu-se divergenţe ce pot apărea în rândul 

copiilor în taberele şcolii de vară. 

 

Exerciţiul 4- ,,Beneficiile şcolii de vară”  

Vacanţa de vara poate avea un impact negativ 

asupra copilului în două feluri:  

- poate rămâne în urmă cu studiile şi nivelul academic;  

- poate lua kilograme în plus din cauza lipsei de 

activitate fizică. 

Odată cu încheierea şcolii,  pe parcursul vacanţei 

mari, te poţi orienta către o şcoală de vară. Şcolile de 

vară îţi oferă posibilitatea să îţi foloseşti în mod util 
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timpul din vacanţă, în afara casei, a televizorului şi 

calculatorului. Ele constau în cursuri care sunt ţinute de 

către persoane specializate în diferite domenii. 

Cel mai adesea aceste cursuri sunt practice şi 

sunt o ocazie perfectă pentru a învăţa lucruri noi, a 

aprofunda ceea ce ştii deja, a călători şi de a cunoaşte 

persoane noi, care au aceleaşi interese ca tine. 

Există multe şcoli de vară care costă, însă au 

început să existe multe oferte şi pentru şcoli de vară în 

cadrul cărora participarea este gratuită. 

Şcolile de vară au multe tematici, astfel încât poţi 

alege în funcţie de curiozităţile pe care le ai, de lucrurile 

noi pe care ai dori să le încerci, de exemplu: sporturi, 

călărit, limbi străine, şah, pescuit, pictură, graffiti etc. 

Unele şcoli de vară au loc în străinătate şi sunt 

un exerciţiu foarte bun pentru a te adapta cu modul de 

desfăşurare a unor cursuri în afara ţării şi te pot ajuta 

dacă vei dori să aplici pentru facultate sau masterat în 

afara ţării. 

Program structurat. În cazul în care copilul 

petrece foarte mult timp în faţa televizorului sau a 

calculatorului, sau pur si simplu sta cu prietenii, 

întoarcerea la şcoală şi la un program fix poate fi o 

trecere greu de digerat în prima săptămână de școală. 

Chiar dacă nu îşi va petrece întreaga vacanta la şcoala 

de vara, menținerea  copilului responsabil pentru un 

program bine stabilit va facilita si ușura trecerea in noul 

an școlar. 

Asumarea responsabilităţii. Școala de vară 

reprezintă şi o modalitate prin care copilul nu va lua 

pauza de la educația în cadru organizat, iar asta îi va 

prinde foarte bine. Chiar dacă nu se va lupta cu teme 
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supărătoare, va deveni mai conştiincios şi nu îşi va 

pierde obiceiurile bune din timpul şcolii, cum ar fi 

trezitul la o ora fixa şi organizarea timpului liber. De 

asemenea, va fi pus în situaţia de a face alegeri, de a-şi 

găsi noi pasiuni şi de a le dezvolta ulterior, iar acest 

lucru îl va face mai responsabil pentru propriile decizii 

şi, totodată, îl va ajuta sa devină un bun organizator când 

vine vorba de timpul său. 

Abilități sociale. Şcoala de vară poate ajuta 

copiii în legarea unor noi relaţii de prietenie. Fie că va 

forma o echipă în jocuri stabilite de supraveghetori sau 

pur si simplu va socializa, ieșitul din casă îl va expune 

unui grup de copii mult mai divers, decât grupul cu care 

socializează în mod normal. 

Pentru ca va face parte dintr-un colectiv nou si, 

poate, mai numeros, copilul nu doar ca îşi va dezvolta 

vocabularul şi îşi va însuși noi expresii, dar va deveni si 

mult mai sociabil. În plus, programa de regula mai puţin 

stricta va fi axată pe desfăşurarea activităților de grup și 

pe îmbunătăţirea abilităților de a lucra în echipă, într-un 

cadru mai relaxat decât la cursurile tradiţionale. 

Reconectarea cu natura. Fiecare școală de 

vara are activitățile ei în aer liber, iar acest lucru poate 

contribui la dezvoltarea percepției cu mediul 

înconjurător si sprijină dezvoltarea sănătoasă. Au ocazia 

să studieze subiecte care nu se predau la şcoală, multe 

dintre temele abordate pot să nu se regăsească în materia 

şcolară şi le pot oferi şansa să afle despre natură lucruri 

noi, de exemplu prin fotografie, pictură sau alte tehnici. 

Creșterea capacității de adaptare. Colectivul 

nou îşi va spune cuvântul în dezvoltarea copilului. Pe 

lângă adaptarea socială şi cea în noul mediu, au parte în 

http://kreativekids.ro/
http://kreativekids.ro/
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timpul şcolilor de vară de o mulțime de situații noi 

cărora trebuie sa le facă faţă. Iar pe măsură ce se vor 

adapta tuturor noutăţilor care îi înconjoară, încrederea în 

forţele proprii va exploda, de asemenea. Acest tip de 

adaptare vine la pachet cu alte beneficii pentru viaţa lui 

socială.  

Încrederea în sine. Fie că optaţi pentru un 

opțional la sport, muzica sau o limba străina, copilul va 

veni acasă cu experiențe noi si unice, va întâlni oameni 

noi si va dezvolta noi competenţe. Toate acele lucruri 

“noi” se adaugă la procesul de creştere și poate da 

copilului încrederea necesară pentru a învinge 

provocările întâmpinate la școală, dar și mai târziu în 

viața. 

Dezvoltarea creativităţii. Copilul va fi expus la 

informații noi și la activităţi pe care în alte anotimpuri 

nu le-ar putea practica. Acest lucru îl va ajuta să-şi 

dezvolte creativitatea și să devina tot mai ingenios. 

Indiferent dacă este vorba despre activităţi în aer liber 

sau despre ore de construit, meşteşugărit sau de creat 

obiecte artizanale, copilul va deveni tot mai agil în ceea 

ce face.  

Evoluţia cognitiva. Chiar dacă copiii au în 

timpul verii tot timpul la dispoziţie să citească, să se 

joace și să descopere, rareori profită intens de aceasta 

oportunitate, dacă lucrurile nu se întâmplă într-un cadru 

organizat. În timpul şcolii de vara va face experimente, 

va avea parte de mici excursii sau chiar de tabere și îşi 

va creşte capacitatea cognitivă fără a face eforturi 

conştiente, ci, dimpotrivă, chiar în timp ce se distrează 

alături de colegii săi.Primind  informaţii suplimentare, li 

se oferă ocazia să aprofundeze diferite teme prin 
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exemple practice, care-i ajută să  înţeleagă mult mai 

uşor. 

Dezvoltarea abilităţilor de limbi străine 

Pentru a îmbunătăţi comunicarea într-o limbă 

străină, o şcoală de vară e mediul perfect, îl ajută pe 

copil să îşi dezvolte vocabularul. 

FEED – BACK 

Se cere părerea participanţilor despre beneficiile 

și riscurile școlii de vară, fiind solicitaţi să adauge 

propuneri şi sugestii pe baza temei abordate. 

 

 

II. B1. ”Diferiţi dar împreună”                                       

Facilitator: Vlășcianu Sanda 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Moment organizatoric 

Se verifică prezenţa, se împart elevii în grupe de 

câte 5, după ce au numărat de la 1 la 5, se grupează cei 

cu1, cu 2 cu 3, cu 4, cu 5, se asigură un climat cât mai 

confortabil. 

Exerciţiu 1 

Fiecare grupă îşi alege un nume, iar facilitatorul 

scrie pentru fiecare elev numele în petalele unei flori şi 

un adjectiv care să înceapă cu prima literă din prenume, 

pe foaia flipchart. 

Enunţarea temei 

Elevii sunt anunţaţi că vor discuta despre noţiuni 

ca: prejudecată, incluziune, toleranţă, nondiscriminare. 

Facilitatorul explică elevilor semnificaţia acestor 

termeni, dă exemple de prejudecăţi şi invită elevi să 
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identifice prejudecăţi ce se manifestă în clasa lor, în 

şcoală, acasă, în comunitate. 

Exerciţiu 2 

Fetele vor răspunde în scris la întrebarea ,,Cum 

sunt băieţii?” iar băieţii la întrebarea ,,Cum sunt 

fetele?”.Răspunsurile vor fi scrise pe foi flipchart. 

Exerciţiu 3,,Călătoria cu trenul” 
 Fiecare grupă va alege dintr-un şir de persoane 3 

cu care doresc să călătorească 6 zile cu trenul şi 3 

persoane pe care nu le doresc în călătorie.Vor scrie pe 

foi flipchart şi vor argumenta alegerile făcute.Vor 

identifica cauzele pentru care unii elevi evită anumiţi 

colegi. 

Exerciţiu 4 

Elevii vor primi o parte dintr-o imagine (un 

băieţel) şi vor scrie alături ce cred despre acel băieţel. 

Apoi vor primi partea ce completează imaginea şi vor 

confrunta cu ceea ce au scris. 

Se discută despre modalităţi de a stopa 

prejudecăţile,despre importanţa toleranţei, despre 

integrarea în grup şi societate. 

Se vor prezenta la videoproiector câteva citate 

celebre despre prejudecăţi. 

Chestionar 

Elevii vor răspunde la câteva întrebări cuprinse 

într-un chestionar referitoare la tema desfăşurată. 

Anexe: 

Anexa 1. Citate despre prejudecăţi 

,,Prejudecta  este o părere fără judecată”-

VOLTAIRE  

,,Prejudecata este fiica ignoranţei”-WILLIAM  

HAZLIT  
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,,Paradoxurile de astăzi sunt prejudecăţile de 

mâine”-MARCEL PROUST 

,,Este mai uşor să dezintegrezi un atom decât o 

prejudecată”-ALBERT EINSTEIN 

,,Una dintre prejudecăţile lumii noastre este de a 

pune eticheta, de a clasifica totul ; oamenilor li se pare 

că au şi înţeles ceea ce au clasat”-OCTAVIAN PALER 

,,Când avem prejudecăţi credem că este cu 

neputinţă de făcut lucruri care adesea nu sunt prea 

grele”-PIO BAROJA 

,,Drumul către genialitate începe chiar acum, 

dacă începi să gândeşti fără prejudecăţi”-ALEXANDRU 

RADU 

,,Sufletul fără prejudecăţi face paşi mari către 

linişte”-MICHEL DE MONTAIGNE 

 

Anexa 2 Fișa de lucru nr.1 

Scrieţi un adjectiv care să înceapă cu aceeaţi 

literă cu care începe prenumele vostru. 

Anexa 3 Fișa de lucru nr.2 

Cum sunt fetele? 

 

Anexa 4.Fișa de lucru nr.2 

Cum sunt băieții? 

 

                                                                    Anexa 5.  

Fișa de lucru nr.3      
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 Călătoria cu trenul 

Trebuie să faceţi o călătorie cu trenul timp de 6 

zile.Alegeţi din exemplele următoare 3 persoane cu care 

doriţi să călătoriţi şi 3 persoane cu care nu doriţi: 

-un poliţist 

-un rom 

-un tânăr actor bolnav de SIDA 

-un cerşetor 

-un elveţian foarte bogat 

-un rus beat 

-un musulman 

-un rocker 

-un violonist orb 

3 persoane cu care doriţi să călătoriţi / 3 persoane 

cu care nu doriţi să călătoriţi 

  

Anexa 6. Fișa de lucru nr. 4 

Enumeraţi trăsături ale băieţelului din imagine. 

Anexa 7.Fișa de lucru nr.5 

Enumeraţi cele mai importante 3 valori din viaţa 

voastră. 

 

II. B 2,,Eşti ca mine – sunt ca tine”                                                          

Facilitator, Răuțoiu Dumitru 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Moment organizatoric 

Se verifică prezenţa, pregătesc materialele 

necesare activităţii, urmăresc aşezarea elevilor la 
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locurile stabilite, anume organizaţi în echipe, verific 

disponibilitatea colectivului de elevi pentru activitatea 

ce urmează a fi desfăşurată. 

Enunţarea temei 

Facilitatorul anunţă elevii că vor discuta noţiuni 

ca: autocunoaştere, toleranţă, nondiscriminare şi expli- 

că elevilor semnificaţia acestor termeni, arată care sunt 

consecinţele discriminării şi intoleranţei asupra 

societăţii. Elevii sunt rugaţi să spună dacă au avut 

atitudini discriminatorii faţă de colegi sau alte persoane. 

Iar domnul facilitator va prezenta cu ajutorul 

videoproiectorului câteva noţiuni despre toleranţă şi 

nondiscrimina- re. 

Exerciţiu 1 

Elevii vor primi o fişă de lucru în care sunt 

prezentate câteva valori sociale iar elevii sunt rugaţi să 

aşeze înordinea importanţei (de la cea mai importantă la 

cea mai puţin importantă) valorile prezentate . Pe a doua 

coloană ordonează valorile aşa cum ar răspunde 

prietenul/ prietena ta cea mai bună (mama). 

Exerciţiu 2 

Fiecare grupă de elevi primeşte din partea 

facilitatorului un desen ce reprezintă o hartă a inimii iar 

elevii vor împărţi inima în patru căsuţe iar în fiecare 

căsuţă elevii vor scrie cel putin 3 calităţi personale care 

îţi plac cel mai mult, cel puţin 3 lucruri din viaţa ta pe 

care ţi-ar placea să le schimbi,cel puţin 3 lucruri pe care 

le faci bine,cel puţin 3 cuvinte care ţi-ar placea să se 

spună despre tine. 

Exerciţiu 3 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 32 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

Grupele de elevi vor primi un chestionar şi vor 

nota posibilele consecinţe ale unui număr de 10 proble- 

me cu care se pot confrunta elevii la şcoală. 

Exerciţiu 4 

Elevii vor primi o serie de desene şi vor colora 

desenele comportamentelor frumoase şi vor tăia cu un x 

mare comportamentele urâte şi vor explica verbal 

alegerile făcute. 

Chestionar 

La sfârşitul activităţii elevii vor răspunde la 

câteva întrebări dintr-un chestionar referitor la temele 

discutate.       

Anexe: 

Anexa 1. Exercițiul 1 

Aşază în ordinea importanţei (de la cea mai 

importantă la cea mai puţin importantă) valorile 

prezentate mai jos. Care este cea mai importantă valoare 

pentru tine? Pe a doua coloană ordonează valorile aşa 

cum ar răspunde prietenul/ prietena ta cea mai bună 

(mama). 

 a avea bani să-mi cumpăr ceea ce-mi doresc; 

 a avea o prieten/un prieten; 

   a merge în excursii pe munte; 

   a avea mulţi prieteni; 

 a citi multe cărţi preferate; 

   a avea note mari; 

 a fi un bun sportiv; 

   a fi în pas cu moda; 

 a-mi dedica timpul dezvoltării mele spirituale; 

  A fi  de ajutor prietenilor şi familiei. 
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Anexa 2 Fișa de lucru 

Cunoaște-te pe tine! 

Harta inimii 
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Cerinta: completează spațiile inmii astfel: 

cel puțin 3 calități personale care îți plac cel mai mult; 

cel puțin 3 lucruri din viața ta pe care ți-ar plăcea să le 

schimbi; 

cel puțin 3 lucruri pe care le faci bine; 

cel puțin 3 cuvinte care ți-ar plăcea să se spună despre 

tine; 
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Chestionar: 

“Consecinţe” 

 
Notaţi posibilele consecinţe ale următoarelor 

probleme: 

                        

Problema 

Consecinţe 

1.Scrierea pe pereţi. 

 

2. Lovirea unui coleg. 

 

3. Dacă iei ceva ce 

nu-ţi aparţine. 

 

4. Dacă arunci în 

coleg cu un pix. 

 

5. Dacă falsifici 

notele în carnet. 

 

6. Mă uit în geanta 

colegului. 

 

7. Vreau să îi iau 

pixul colegului. 

 

8. Un coleg te 

convinge să fumezi cu 

el. 

 

9. Un coleg a spus 

ceva rău despre mine 

şi vreau să-l bat. 

 

10. Dacă jigneşti sau 

vorbeşti urât cu un 

coleg. 
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Anexa 3. 

Colorează desenele comportamentelor frumoase şi taie 

cu un x comportamentele urâte : 
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Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 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 

CHESTIONAR  DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
Te rugăm să răspunzi sincer la următoarele întrebări: 
1. Cum te-ai simţit în timpul activităţii? 

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

2. Ce ţi s-a părut cel mai uşor/mai greu de realizat ? 
Mai uşor 

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

Mai greu  
................................................................................................... 

3. Cum ai putea descrie activitatea într-un singur cuvânt ? 

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

4. Mai doreşti să participi la activităţi similare în viitor ? 

□ Da □ Nu 

 

 

II.B4- ,,Eu pot-eu vreau!”                                                                                   

Facilitator, Glejaru Gabiela 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Moment organizatoric 

Se verifică prezență, se împart elevii în grupe de 

câte 4, după ce au numărat de la 1 la 4, se grupează cei 

cu1, cu 2, cu 3, cu 4, se asigură un climat cât mai 

confortabil. 

 

Exercițiul 1 

Urmărirea unui filmuleț cu tema:”Cine sunt 

eu?” 
Completarea unui jurnal pentru autocunoașterea 

fiecărui elev. 
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Exercițiul 2  

Se solicită ca fiecare din grup să-și aleagă pe 

rând mai multe obiecte sau animale cu care se identifică, 

justificându-și alegerea. Imaginează-ţi că ești o floare. 

Ce floare ai vrea să fii? Povesteşte-ne despre această 

floare. Spune-ne de ce ai ales-o? 

Enunțarea temei 
Elevii sunt anunțați că vor discuta despre noțiuni 

ca:autoeficacitate, abilitați-artistice, școlare, sporti- ve, 

aptitudini și interese, aspirații și valori. 

Facilitatorul explică elevilor semnificația acestor 

termeni, dă exemple de abilitați artistice –recitatori (se 

recita poezia –“Cine sunt eu”), cântăreți- se cânta un 

cântec( de către elevii talentați ), aptitudini si interese. 

Invitarea elevi să realizeze o expoziție cu lucrările 

colegilor(lucrările elevilor premiați la concursuri 

școlare- talentați la desen) si cu preferințele lor de 

colecționari –expoziție de șervetele. 

 

Exercițiul 3 

Rugați fiecare participant să deseneze „ Copacul 

vieții”: 

-  RĂDĂCINILE reprezintă familia din care 

provenim și influentele puternice care ne-au format ca 

personalitate; 

- TULPINA reprezintă viață noastră actuală: 

locul de lucru, familia, organizația, mișcarea din care 

facem parte; 

- FRUNZELE reprezintă sursele noastre de 

informare: presa, radioul, televiziunea, cartile, prietenii; 
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- FRUCTELE reprezintă succesele noastre, 

proiectele si programele care le-am organizat, grupurile 

ce le-am format si materialele produse; 

- MUGURII reprezintă speranțele noastre pentru 

viitor 

 

Exercițiul 4 

Prezentare “Trusa de prim ajutor” 

Elevii se împart pe grupe și fiecare grupă 

primește un set de imagini cu obiecte din trusa de prim 

ajutor: ochelari, elastic, plasture, creion, sfoară, radieră, 

bomboane de ciocolată, pliculețe de ceai.  Dezbatere 

asupra obiectelor necesare pentru supraviețuire și a 

ordinii folosirii acestora în cazul naufragiului pe o insulă 

pustie; 

Chestionar 

Elevii vor răspunde la câteva întrebări cuprinse 

într-un chestionar referitoare la tema desfășurată. 

  

II. B 5”Noi toți, pentru integrare”                                                                      

Facilitator: Mihaela Răuță 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Moment organizatoric 

Verificarea prezenței, apoi împărțirea elevilor în 

2 grupe, a câte 10 elevi fiecare. Elevii vor extrage dintr-

un bol, bilețele, pe care vor fi notate 2 culori. (De ex. 

verde și albastru) Astfel, vor fi grupați în funcție de 

culoarea extrasă.  

Exerciţiu 1 

Așezarea împreună 
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Jucătorii se grupează în perechi, stând spate în 

spate, ținându-se de brațe. Perechile vor încerca să se 

așeze cu fundul pe podea și apoi să se ridice, fără a 

desprinde brațele. După  2-3 așezări și ridicări reușite, 

perechile se grupează câte două și încearcă să facă 

exercițiul în 4 jucători. Se trece apoi la 4 perechi, pentru 

ca în final tot grupul să realizeze exercițiul, să se așeze 

și să se ridice deodată, fără a-și desprinde brațele.  

Enunţarea temei 

Elevii sunt anunțați că vor realiza în cadrul orei 

diverse jocuri sportive. Li se va explica că vor lucra în 

grupuri sau în perechi, membrii grupurilor/perechilor 

fiind aleși aleatoriu, după anumite criterii. La sfârșitul 

activității, facilitatorul le va prezenta câteva informații 

despre incluziune, prin intermediul unei Prezentări 

Power Point, iar împreună vor purta o discuție despre 

scopul acesteia și despre jocurile  realizate.  

 

Exerciţiu 2 Jocul Săculeții pe bancă 

Grupul de elevi va fi împărțit în 2 echipe egale 

ca număr de elevi. Primul elev va avea 4 săculeți cu 

mărgele/boabe. Acesta va arunca fiecare săculeț pe o 

bancă, aflată la 3-4 metri înaintea sa, fiecare săculeț care 

rămâne pe bancă va fi notat cu 5 puncte. Profesorul care 

îl ajută pe facilitator, va ține scorul. După ce primul elev 

termină de aruncat, recuperează săculeții, îi aduce celui 

de-al doilea elev, iar el se așează la coada șirului. Cel 

de-al doilea elev, procedează cu săculeții, cum a 

procedat primul elev. Când toți cei 10 membri ai echipei 

termină de aruncat, se calculează câte puncte a adunat 

fiecare echipă, stabilindu-se echipa câștigătoare.  
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Exerciţiu 3 Jocul Balonul sus! 

Grupul mare va fi împărțit în 4  grupuri mici, a 

câte 5 elevi fiecare, după același criteriu al extragerii 

bilețelelor din bol. De data aceasta, pe bilețele, vor fi 

scrise cele 4 anotimpuri, fiecare de câte 5 ori. Fiecare 

echipă va primi câte un balon, pe care îl vor umfla. 

Membrii echipei vor forma un cerc, ținându-se de mâini. 

Astfel, vor încerca să mențină balonul în aer, pentru cât 

mai mult timp, fără a desface cercul, fără a-și da drumul 

la mâini. Câștigă echipa care reușește să mențină balonul 

în aer cât mai mult, respectând regulile.  

 

Exerciţiu 4 Jocul cursa cu obstacole 

Grupul mare de elevi va fi împărțit în 2 grupuri, 

a câte 10 elevi fiecare, după același criteriu ca la început 

(cele două culori). Pe două rânduri, la distanță potrivită 

unul de celălalt, se vor așeza câteva scaune, în mod 

aleatoriu (obstacole). Fiecare echipă se va poziționa la 

capătul unui rând de scaune. Primul elev va primi o 

lingură și un ou, sarcina sa fiind să transporte oul în 

siguranță la celălalt capăt al rândului (oul fiind pe 

lingură). Câștigă echipa care reușește să mențină cât mai 

mult oul în siguranță.  

Variantă Elevii vor lucra în perechi, doi câte doi, unul 

din ei, fiind legat la ochi. 

Chestionar 

Elevii vor răspunde la câteva întrebări cuprinse 

într-un chestionar referitoare la tema desfăşurată.                                                                                                                               

       

II. B6,,De ce să ne schimbăm”                                                                                                      

Facilitator: Ivan Florin 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Moment organizatoric 

Verificarea prezenței, apoi împărțirea elevilor în 

4 grupe, a câte 10 elevi fiecare. Elevii vor extrage dintr-

un bol, bilețele, pe care vor fi notate 4 litere. (De ex. A, 

B, C și D) Astfel, vor fi grupați în funcție de litera 

extrasă.  

Enunţarea temei 

Elevii sunt anunțați că vor realiza în cadrul orei 

diverse jocuri sportive. Li se va explica că vor lucra în 

grupuri sau în perechi, membrii grupurilor/perechilor 

fiind aleși aleatoriu, după anumite criterii. La începutul 

activității, facilitatorul le va prezenta câteva informații 

despre drepturile copilului, iar împreună vor purta o 

discuție despre scopul acesteia și despre jocurile  

realizate.  

 

Exerciţiu 1 Jocul  Aproape de ţintă! 

Jucătorii se grupează în 4 echipe, fiecare jucător 

având câte o coala de hârtie A4. Fiecare jucător va 

construi câte un avion de hartie. 

Fiecare echipa/grup va desemna 5 avioane, cele 

mai reuşite, pentru a participa la concurs. Avioanele se 

vor lansa din spatele unei linii trasate pe sol spre un cerc 

de gimnastică amplasat la o distanţă de 5 m de linie. 

Caştigă echipa care are cel mai apropiat avion de centrul 

cercului. 

 

Exerciţiu 2 Jocul Să ducem sticlele ! 

Pe sol se trasează doua linii paralele, la distanţa 

de 5-10 m. Jucătorii se grupează perechi, înapoia unei 

linii. Fiecare pereche are o sticlă, susţinută între umerii, 
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sau şoldurile, ori spinările, ori genunchii partenerilor 

(instructorul va indica cu ce parte a corpului se susţine 

sticla). La semnalul instructorului, perechile se 

deplasează până dincolo de cealaltă linie. Perechea care 

scapă sticla pe jos repetă. Se repetă de câteva ori, cu 

sticla ţinută de alte părţi ale corpului. 

 

Exercițiul 3: Jocul „Ocupă-ți locul!” 

Toți jucătorii, fiecare grupe, cu excepția unuia, 

au format un cerc cu fața spre interior. Jucătorul aflat în 

exterior a început să alerge în jurul cercului. La un 

moment dat, acesta a atins pe un umăr un jucător din 

cerc (la alegerea sa) și a continuat alergare. Jucătorul 

atins pe umăr a ieșit imediat din cerec și începe să alerge 

și el în jurul cercului, dar în sens opus față de primul 

jucătro. În cerc a rămas astfel un loc liber. Când cei doi 

jucători s-au întâlnit, și-au dat mâna, au spus salut sau 

orice altă formă de salut și au continuat alergarea  fără a-

și schimba sensul de deplasare de până atunci. Cei doi 

jucători au încercat să ocupe locul rămas liber. Cel care 

a ajuns primul a ocupat locul din cerc, iar celălalt 

continuă să alerge, atingând pe umăr un alt jucător și așa 

mai departe. Au fost atinși pe umăr numai jucătorii care 

nu au mai jucat o dată...Jocul s-a încheiat când toți 

jucătorii grupelor A, B, C, D au alergat în jurul cercului 

și s-au salutat cu cineva. 

Elevii au completat un chestionar de satisfacție a 

activității. 

II. B7. ,,Cum vreau eu să fie”                                                                      

Facilitator: Duțan Laurențiu 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Moment organizatoric 

Se verifică prezenţa celor 40 de elevi din grupul ţintă, se 

împart în grupe de câte 4 membri, se asigură un climat 

cât mai confortabil. 

Exerciţiul 1  

Se urmărește o prezentare în ppt. cu tema ,,Cum vreau 

eu să fie,, ....școala mea. 

Anunţarea temei şi a obiectivelor 

Elevii sunt anunţaţi că în cadrul activităţii cu 

tema ,,Cum vreau eu să fie” se atrage atenţia asupra 

modului cum ar vrea să fie școala lor de vis. 

Exerciţiul 2 - ,,Visul” 

 Se solicită ca fiecare grup să-și aleagă pe rând 

mai multe materii și pe care le preferă, justificându-și 

alegerea.Spune de ce ai ales materia respectivă? 

Exerciţiul 3 - ,,Descoperă-i identitatea!” 

Se urmărește :  Discursul unui elev ce vorbește 

despre: ,,Cum aş dori să fie şcoala, profesorii, materiile, 

evaluareaˮ 

Şcoala în care mi-ar face plăcere să învăţ ar 

trebui să fie mare, plină de copii, curată, cu săli de clasă 

primitoare. Aş mai dori să fie mai multe terenuri de 

sport, dar şi o sală de sport, astfel încât să putem juca, 

fotbal, baschet sau hambal, indiferent de anotimp. 

Profesorii aş vrea să fie calmi şi răbdători cu 

elevii. Atunci când nu înţeleg aş vrea să nu se supere şi 

să mă ajute să-mi clarific nelămuririle. Aş mai dori ca o 

mare parte din teme să le rezolvăm în clasă, sub 

supravegherea unui profesor, deoarece părinţii mei sunt 

foarte ocupaţi cu serviciul, iar de multe ori nu are cine să 

mă ajute atunci când am nevoie de sprijin. 
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Materiile pe care aş dori să le studiez mai 

aprofundat sunt ştiinţele naturii şi limba engleză. Mi-aş 

dori ca atunci când voi fi mare să ajung medic renumit 

într-o ţară din Europa. 

Materiile pe care le studiem aş vrea să fie predate 

cât mai aplicat şi fără prea multă teorie. Aş mai vrea ca 

la materiile care permit o astfel de predare să fie folosit 

calculatorul, să avem cât mai multe hărţi, planşe, 

filmuleţe educative astfel încât învăţarea să nu fie 

plictisitoare. 

Legat de evaluarea elevilor aş vrea să avem cât 

mai multe teste tip grilă, cu mai multe răspunsuri, 

deoarece în acest fel evaluarea ar fi obiectivă. Aş mai 

dori ca accentul în şcoală să nu fie pus pe verificare şi 

evaluare ci pe învăţarea şi aprofundarea materiilor 

predate. 

Cred că datoria şcolii şi a profesorilor este să ne 

înveţe cât mai temeinic, să ne pregătească pentru viaţă, 

deoarece eu cred că nu poţi face nimic în viitor fără 

şcoală. 

Exerciţiul 4 - ,,Marele arhitect” 

Fiecare echipă primește un plic în care sunt figuri 

geometrice de diferite mărimi şi culori, decupate din 

hârtie glasată, cu ajutorul cărora vor construi o şcoală 

prin lipirea lor pe o coală A4. Se urmăreşte viziunea 

fiecărei echipe, munca în echipă şi comunicarea între 

membri.  

Câte un reprezentant de la fiecare echipă descrie 

imaginea realizată, motivând şi susţinând alegerea 

făcută. De exemplu: ,,şcoala viitorului în care simţim 

siguranţa copiilor noştri”/ ,,şcoala sărăcăcioasă, 

rudimentară în care noi am învăţat”. 
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Exercițiul 5 

Fiecare echipă este rugată ca pe fiecare sală de 

clasă a școlii să scrie o dorință a lor, în ceea ce 

privește:”Cum vreau eu să fie ” școala mea. 

Ex:”performantă, curată, cu profesori 

înțelegători, sală de festivități, cantină, colegi prietenoși, 

o școală fără teme, toalete moderne, sală de dans”. 

Se observă că prin intermediul comunicării 

membrii echipelor se pot înțelege, se influențează 

reciproc, realizându-se schimb de informații și 

experiență. 

Exercițiul 6 

Fiecare echipă primește o fișă care conține o 

temă dată, având ca sarcină comună dezbaterea 

temei”Cum vreau eu să fie”? 

Fișa 1: ”Care sunt activitățile tale preferate la 

școală și în timpul liber?” 

Fișa 2:”Despre ce ți-ar plăcea să înveți mai mult 

la școală?” 

Fișa 3:”Cum arată în opinia ta, ora de curs 

perfectă?” 

Fișa 4: ” Ce ți-ai dori să schimbi la școala în care 

înveți? 

Fișa 5:” Propune 3 activități pe care școala să le 

organizeze și la care ai dori să participi?” 

Chestionar 

Elevii vor răspunde la câteva întrebări cuprinse 

într-un chestionar referitoare la activitatea desfășurată. 
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II. INSTRUMENTE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 1, MICEȘTI, 

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

III.A1 Copiii sunt toți la fel                                                   

Facilitatori: Motonea Cristiana, Dinu Cristina 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

 

Activitatea vizează tema antidiscriminării, se va 

realiza sub forma unei dezbateri de grup, în care se 

urmărește  promovarea incluziunii și a toleranței. 

Părinții (romi și neromi) fiind membrii activi ai 

comunității locale, se așteaptă la un impact considerabil 

în comunitate prin conversațiile informale purtate de 

aceștia 

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, la nivelul unității 

școlare va desemna facilitatorul și va susține organiza-

rea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Cum va fi activitatea promovată 

Părinților participanți la activitate ,li se vor 

înmana materiale de informare cu privire la proiectul ,, 

Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale 

Timpurii,,  și le vor descrie succint mecanismele de 

finanțare ale activităților, obiectivele urmărite pe termen 

lung și benefiile posibile. 

Li se va prezenta cuprinsul activității. 
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III.A2 ”Să le arătăm ce avem mai bun”                                                

Facilitator: Simona Floarea 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea se va desfășura atât frontal cât și pe 

echipe și are drept scop informarea și implicarea 

părinților în activitățile din proiect alături de copii.  

Părinții (romi și neromi) vor lucra împreună pe 

echipe, vor stabili un lider al echipei, vor identifica 

calitățile grupului, lucruri care-i aduc împreună și care-i 

deosebesc, conștientizarea faptului că diferențele ne 

unesc, nu ne dezbină. 

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Cum va fi activitatea promovată 

Părinții fiind membrii activi ai comunității în 

care locuiesc, vor avea un impact considerabil în 

comunitate prin conversațiile informale purtate de 

aceștia. 

 

III.A4. Copii egali, adulți de succes”                                     

Facilitator: Olteanu Lămâița 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
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    Activitatea vizează atât tema antidiscriminării cât și 

pe cea a promovării educației.  

Este concepută  sub forma unui atelier de lucru, 

menit să aprofundeze conștientizarea părinților cu 

privire la beneficiile școlii incluzive și să proiecteze 

succesul în viața copiilor adaptabil la mediul 

multicultural. 

Povestea ,,Nu călcați panseluțele!” 

Inițierea unei dezbateri ce vizează: 

-atitudinea  pozitivă și optimistă a copiilor în fața vieții; 

-autocunoașterea și acceptarea propriei persoane; 

-recunoașterea și respectarea diferențelor culturale și 

desființarea barierelor de orice natură; 

-empatie în relația cu semenii; 

-importanța educației pentru reușita în viață 

Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Rezultatele activității vor fi diseminate în 

comisiile metodice și evenimentele Publice ulterioare, 

prin informări, pe site-ul web al proiectului și în presa 

locală și județeană. 

 

III. A5 ”O  șansă în plus pentru copilul meu”                                                

Facilitator: Olteanu Tudor 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea vizează tema interacțiunii într-un 

mediu multicultural. 

Se va realiza sub forma unui atelier de lucru, 

menit să aprofundeze conștientizarea părinților cu 
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privire la beneficiile  activităților desfășurate în 

programul școlii de vară. 

Prezentarea temelor susținute cu elevii în cadrul 

programului: 

„Să-ți vorbesc despre mine” 

„Îmi place la cultura ta” 

Vreau să fiu și eu cu voi” 

„Hai să-i primim și pe ei” 

„Care-i cea mai bună școală?” 

Cunoștințele asimilate de elevi la școala de vară: 

 Lucru în echipă 

Analiza critică a informațiilor 

Autonomie în gândire 

Implicare social 

Acceptarea diferențelor de opinie 

Beneficiile și dificultățile întâlnite pe parcursul 

celor 5 zile 

Menținerea și aplicarea celor învățate pe parcursul  

desfășurării proiectului A.D.A.P.T 

Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Rezultatele activității vor fi diseminate în 

comisiile metodice și evenimentele publice ulterioare, 

prin informări, pe site-ul web al proiectului și în presa 

locală și județeană. 

 

 III.B1 ,,Diferiți, dar împreună”   

Facilitatori: Motonea Cristiana, Dinu Cristina, 

Drăguț Florentina 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Activitatea are ca temă principală incluziunea, 

toleranța, nondiscriminarea. Prima activitate are în 

vedere cunoașterea elevilor între ei, dar și familiarizarea 

acestora cu obiectivele propuse. 

Strategii și resurse: jocuri, exerciții, discuții, 

dezbateri, desene, chestionare/ coli, markere, aparat foto, 

obiecte decorative, CD- player. 

Strategiile euristice folosite au ca efect 

stimularea creativității. 

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, la nivelul unității 

școlare va desemna facilitatorul și va susține organizarea 

activității, va selecta elevii participanți și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Facilitatorul își va crea materialele de lucru și 

metodele de abordare a temei. Va proiecta și evalua 

activitatea, apoi o va raporta coordonatorului de proiect. 

Cum va fi activitatea promovată (incluzând 

contribuţia granturilor SEE şi a statelor donatoare)   

Elevilor participanți la activitate li se vor înmâna 

materiale de informare asupra Proiectului ,,Adaptare 

pentru Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii” și li 

se vor descrie succint mecanismele de finanțare ale 

activităților, obiectivele urmărite pe termen lung și 

beneficiile posibile.  

Li se va prezenta cuprinsul activității. 

 

III.B2. ”Ești ca mine, sunt ca tine”    

Facilitatori: Motonea Cristiana, Dinu Cristina, Drăguț 

Florentina 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Activitatea are ca temă principală Incluziunea, 

toleranța, nondiscriminarea. A doua activitate are ca 

scop promovarea şi asumarea unor valori şi atitudini 

precum egalitatea, demnitatea, toleranţa, solidaritatea, 

valori specifice unei societăţi interculturale. 

Strategii și resurse: prezentări PPT, jocuri și exerciții 

interactive, dezbateri/ videoproiector, laptop, trusă de 

prim ajutor, coli, markere. 

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, la nivelul unității 

școlare va desemna facilitatorul și va susține organizarea 

activității, va selecta elevii participanți și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Facilitatorul își va crea materialele de lucru și 

metodele de abordare a temei. Va proiecta și evalua 

activitatea, apoi o va raporta coordonatorului de proiect. 

Cum va fi activitatea promovată (incluzând 

contribuţia granturilor SEE şi a statelor donatoare)   

 Elevilor participanți la activitate li se vor 

prezenta scopul, obiectivele și cuprinsul activității (se va 

avea  în vedere marcarea a două zile importante- Ziua 

Mondială a Sănătății și Ziua Internațională a Romilor. 

 

III.B3,,Să le arătăm ce avem mai bun”   

Facilitatori: Diana Ivan, Ana Iulia Boambeș 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
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Activitatea se va desfășura sub forma unei 

dezbateri cu titlul ,,Muzica, limbajul universal” prin 

care elevii vor experimenta modalitatea exprimării 

verbale și nonverbale prin muzică. Ei își vor exprima în 

cuvinte scrise, starea pe care o simt în momentul auditiv 

sau de interpretare. 

Activitatea are ca scop,atât pregătirea 

momentului artistic ce urmează a se desfăsura în cadrul 

serbării câmpenești, cât formarea unor abilităţi manuale 

şi a unor deprinderi practic-aplicative, precum și 

formarea conduitelor independente pentru integrarea în 

plan socialrea și implicarea părinților în activitățile din 

proiect alături de copii.  

 În cadrul acestei activități elevii vor face 

cunoștință cu cu o parte din momentele artistice care vor 

intra în componența programului ce urmează a se 

desfășura în cadrul evenimentului cultural organizat de 

C.J.R.A.E la Mihăești, în parteneriat cu celelalte școli 

implicate în proiect. 

 Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

 Cum va fi activitatea promovată 

Rezultatele activității vor fi diseminate în 

comisiile metodice  și evenimentele publice ulterioare, 

prin informări pe site-ul web al proiectului și în presa 

județeană 

 Captarea atenției 

Exercițiul foii de hârtie 
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Elevii au primit postit-uri pe care au avut de scris 

cuvinte cheie, prin care să exprime starea pe care o simt, 

atât când fredonează o melodie, cât și atunci când o 

ascultă. 

S-au întrecut în a-și exprima trăirea momentului, 

prin cuvinte prețioase precum: artă, pasiune, 

amuzament, alinare, liniște, bucurie, iubire, plăcere... 

Împărțiti în echipe, elevii au avut de realizat din 

postiturile pe care au scris, un colaj respectând tema 

dezbătută, și prezentarea acestora în fața colegilor. Au 

fost încântați și au realizat lucruri interesante. 

Anunțarea temei: ,,Să le arătăm ce avem mai 

bun!”. 

       Individual, elevii au fost îndrumați să confecționeze 

pandantive din bandă tricolor, pe care să le folosească la 

diferite activități, sub coordonarea celor două doamne 

profesoare. 

În a doua parte a activității, elevii au primit fișe cu 

versurile a două cântece,, Îmi place Școala” și ,,Astăzi e 

sărbătoare” pe care le-au interpretat vocal cu suport 

muzical, atât pe pozitiv cât și pe negativ, program 

muzical în pregătire pentru Serbarea câmpenească. 

Rezultate înregistrate în urma activității 

Socializarea elevilor din medii etnice diferite; 

Cunoasterea limbajului muzical în descrierea unor stări, 

sentimente, mesaje, etc; 

Fredonarea melodiilor propuse pentru învățare pe fundal 

muzical. 

 

III.B4”Eu pot, eu vreau”                                                                    

Facilitator: Cristiana Motonea 
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DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea abordează tema comunicării și 

interacțiunii într- un mediu multicultural.   

Este organizată sub forma unor ateliere de lucru, 

centrate pe dezvoltarea abilității de autopromovare și a 

celei de lucru în echipă. 

Au ca scop promovarea unor valori și atitudini 

precum empatia, solidaritatea, toleranța, 

nondiscriminarea 

Activitatea se va desfăsura în laboratorul de 

informatică, pentru mai mult spațiu și va cuprinde un set 

de exerciții interactive.  

Captarea atenției se va realiza cu ajutorul unei 

proiecții video cu titlul ,,Cadourile din cămară”, care 

spune povestea unui bătrân trist, uitat de fiica lui bogată, 

care-i trimitea doar câte un cadou frumos ambalat în 

preajma Crăciunului. 

 La sfârșitul acestei activități ,ne dorim ca elevii 

să spună într-un glas: EU POT, EU VREAU să ajut! Să 

înțeleagă că stă în puterea noastră să fim mai buni. 

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Cum va fi activitatea promovată 

Rezultatele activității vor fi diseminate în comisiile 

metodice  și evenimentele publice ulterioare, prin 

informări pe site-ul web al proiectului și în presa 

județeană. 
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III.B5. ”Noi toți pentru integrare”                                                  

Facilitator: Olteanu Tudor 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea are ca subiect central tema 

incluziunii.   

Ea se va desfășura sub forma unui ,,Târg de 

Crăciun” unde elevii vor experimenta modalitatea 

organizării unei activități comune romi și neromi,  prin 

care își vor dovedi măiestria lucrului individual și în 

echipă. Ei vor confecționa diferite decorațiuni (felicitări, 

ornamente pentru brad, coroniţe, globuri, ghirlande, 

recipiente cu condimente, steluţe şi brăduţi ornamentali), 

produse gastronomice specifice sărbătorilor de iarnă, cu 

care vor organiza o expoziție cu vânzare. 

Vor colabora în cadrul grupului clasei alături de 

profesori și părinți. 

Activitatea se va desfăsura în sala de sport, unde 

fiecare clasă va primi un stand de prezentare a 

produselor. Banii stânși din vânzarea produselor îi vor 

folosi atât în scop educațional (achiziționarea unor 

cărți), cât și în scop caritabil( donarea unor copii cu 

probleme de sănătate) 

Vor pregăti alături de dna prof.de muzică și un  moment 

artistic ce include interpretarea unor colinde românești.  

Activitatea are ca scop formarea unor abilităţi 

manuale, a unor deprinderi practic-aplicative, precum și 

formarea conduitelor independente pentru integrarea în 

plan social și implicarea părinților în activitățile din 

proiect alături de copii.  

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   
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Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Cum va fi activitatea promovată 

Rezultatele activității vor fi diseminate în comisiile 

metodice  și evenimentele publice ulterioare, prin 

informări pe site-ul web al proiectului și în presa 

județeană 

 

  III.B6”De ce să ne schimbăm”                                                         

Facilitator: Motonea Cristiana 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea va aborda tema drepturile și 

responsabilitățile copilului .   

  Se va organiza sub forma unui atelier  de lucru, centrat 

pe dezvoltarea abilității de autopromovare și a celei de 

lucru în echipă. 

Au ca scop promovarea unor valori și atitudini precum 

empatia, solidaritatea, toleranța, nondiscriminarea 

Captarea atenției se va realiza cu ajutorul unui 

exercițiu de spargere a gheții. 

,,Un copil sunt ca și tine  

Și ca tine cresc  

Am îndatoriri și drepturi, toate le cunosc.  

Dacă le știi ca și mine poți fi liniștit.  

Dacă nu acum le-nvață . 

Să fii ….(instruit)”(elevii doritori continuă enunțul) 

Identificarea drepturilor copilului pe baza 

imaginilor prezentate. 
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Fiecare grupă prezintă o scurtă povestire în care 

este încălcat un drept. Elevii vor descoperi dreptul de 

care este privată persoana din poveste pe baza 

întrebărilor 

             1.Cui îi sunt încălate drepturile ? 

             2.Ce drept a fost încălcat ? 

             3.Cine poate ajuta persoana?      

Exercițiu: ,,Linia verticală”(Copiii vor avea de 

completat două liste - una cu dorințe și alta cu temeri).  

Aveți ceva în comun? 

Exercițiu: ,,Votăm pentru noi”- Lista drepturilor 

copilului (un copil spune, ceilalți votează, apoi toți 

scriu) 

Completăm împreună, ne ajutăm, așa sigur nu 

vom uita! 

 

III.B7. ”Cum vreau eu să fie”                                                              

Facilitator: Motonea Cristiana 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea va fi centrată pe temele: 

autocunoaștere și interacțiune într-un mediu 

multicultural.   

  Se va organiza sub forma unui atelier  de lucru 

Are ca scop promovarea unor valori și atitudini 

precum empatia, solidaritatea, toleranța, 

nondiscriminarea 

Captarea atenției se va realiza cu ajutorul unui 

fragment din povestirea ,,Puterea Micului Gând 

Pozitiv”, de Ion- Ovidiu Pânișoară 

Momentul de reflecție: 
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Care sunt gândurile care te împiedică să obții 

ceea ce îți dorești? 

La cine apelezi când ai nevoie de încurajare? 

Ce te face să crezi că nu ești capabil de anumite 

lucruri? 

Exercitiu: Completează frazele date: 

         ,,Eu pot să.... 

        ,, Eu nu pot încă, să.... 

       ,, Pașii pe care îi vor urma pentru a obține o 

schimbare sunt... 

Exercițiu: ,,Îmi place!” –să exprime două 

preferințe prin cea mai facilă modalitate de exprimare 

(desen, povestire, cântec, pictură). 

Prezentarea distribuţiei sarcinilor prevăzute 

pentru implementarea  activităţii   

Echipa de lucru a proiectului, de la nivelul 

unității școlare a desemnat facilitatorul și va susține 

organizarea activității, va invita părinții și va monitoriza 

desfășurarea activității. 

Cum va fi activitatea promovată 

Rezultatele activității vor fi diseminate în 

comisiile metodice  și evenimentele publice ulterioare, 

prin informări pe site-ul web al proiectului și în presa 

județeană 
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IV. INSTRUMENTE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 1, VLĂDEȘTI, 

JUDEȚUL ARGEȘ 

IV.A.1 ”Copiii sunt toți la fel”                                      

Facilitator: Retevoi Popescu Ramona Elena 

 

Exercitiu de tip „ ice-breaker” 

Se va desfășura sub forma unui dialog de 

cunoaștere: fiecare persoană participantă se va prezenta 

spunând un cuvânt/o frază/orice care să-i definească 

caracterul. 

Captarea atenției - Exercițiul foii de hârtie:    

Fiecărui participant i se va înmâna o foaie de 

hârtie pe care va scrie un cuvânt/o expresie care îi trece 

prin minte în acel moment. 

Concluzii 

După ce vom asculta motivațiile pentru care au 

scris acel cuvânt/ expresie pe foaia de hârtie, vom 

observa că deși avem păreri diferite, putem fi acceptați 

de către ceilalți. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se va desfășura sub forma unei 

dezbateri libere în care părinții își vor exprima punctele 

de vedere, gândurile, așteptările. Vor înțelege în urma 

discuțiilor că nu toți copiii gândesc la fel, că fiecare 

copil e unic în felul lui și că reacționează diferit în 

situații critice.  

Va urma vizionarea unui filmuleț 

DISCRIMINAREA RĂNEȘTE, film  care va avea ca rol 
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conștienti- zarea efectelor negative pe care le are 

discriminarea mai ales în dezvoltarea personalității 

copiilor. Se va dezbăte filmul vizionat și părinții se vor 

pune în pielea personajelor.  

 

IV.A 3:O șansă în plus pentru copilul meu                        

Facilitator: Stoica Lenuța Corina   

 

Captarea atenției - Activitate de energizare.  

Părinții au fost așezați în semicerc și fiecare a 

trebuit să spună cum se numește cu accent pe prenume, 

explicând cine l-a numit așa și care este importanța 

numelui său. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

  Activitatea s-a desfășurat sub forma unui atelier 

de lucru,  fiecare  a povestit ce rol a jucat educația în 

viața lui și a răspuns la întrebarea :Există om fără 

educație? 

S-a realizat un proiect special- Copacul fericirii. 

Părinții au socializat și au colaborat. Participanţii s-au 

implicat în activitate devenind foarte creativi. Pe 

parcursul activității s-au dovedit foarte interesați de 

activită-ți, s-au implicat, au lucrat în echipă, s-au 

energizat, au adresat întrebări de clarificare, au fost 

atenți la aspecte-le privind legislația în vigoare 

privitoare la integrare în şcoală şi la copii rromi. 

 

IV. A4: Copii egali – adulți de success                                            

Facilitator: Stoica Lenuța Corina 

Captarea atenției - activitate de energizare.  
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Părinții vor fi așezați în bănci și fiecare va trebui 

să spună cum se numește, și cum se simte – stand în 

banca și așteptând să facă activități ca elevii. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se va desfășura sub forma unui atelier 

de lucru,  părinții vor fi împărțiți în trei grupe și fiecare 

grupa va avea de realizat cate un poster având ca teme 

educația, succesul școlar, performanța, roadele educației. 

La final, după ce părinții vor prezenta la tabla 

posterele relizate, aceștia vor spune cum s-au simțit. 

 

IV.A5: O șansă în plus pentru copilul meu                                 

Facilitator: Stoica Lenuța Corina 

Captarea atenției                                                                                    
Se va desfășura prin prezentarea analizei SWOT 

(puncte tari, puncte slabe) a lucrărilor copiilor. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
Activitatea se va desfășura sub forma unui atelier 

de lucru, părinții vor fi împărțiți în două grupe și fiecare 

grupă va avea de realizat câte un poster având ca teme 

beneficiile proiectului și propuneri pentru proiecte 

viitoare. 

La final, după ce părinții vor prezenta la tablă 

posterele relizate, aceștia vor spune cum s-au simțit. 

 

IV.B1:Diferiți dar egali!                                                                        

Facilitator: Solomon Monica 

Captarea atenției.                                                                                     

Se va realiza prin apariția elevilor îmbrăcați în 

costume naționale specifice zonei și etniei. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se va desfășura sub forma unei 

serbări câmpenești. Elevii vor susține un program 

artistic având ca temă o nuntă mixtă între un român și o 

fată de etnie. Va fi regizată o șatră și scoase în evidență 

tradițiile și meșteșugurile romilor, dar și tradițiile și 

cultura mușceleană. Activitatea se va încheia cu o horă 

românească în care se vor prinde și elevii și invitații și 

cadrele didactice. 

Pe tot parcursul activității se vor observa 

colaborarea dintre elevi indiferent dacă sunt romi sau 

neromi. Serbarea se va încheia cu o masă câmpenească 

în care se va degusta mâncare tradițională.  

 

IV.B2: Esti ca mine-Sunt ca tine                                                            

Facilitator: Solomon Monica 

Captarea atenției                                                                                                      

Se va desfășura sub forma unui exercitiu de vizionare a 

unor imagini cu un copil de culoare izolat si singur, 

marginalizat de ceilalti 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se va desfășura sub forma lucrului pe 

echipe, fiecare echipa va asambla piesele unui puzzle 

din care vor descoperi diferite definitii ale tolerantei si 

discriminarii. 

Elevii vor participa la diferite jocuri: culoarea 

emoției de pe fața mea, copilul și oglinda, ce culoare are 

discriminarea? Dar toleranța? Dar sufletul rănit? Dar 

iubirea aproapelui? 
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IV.B4:Eu pot, eu vreau!                                                                   

Facilitator: Stoica Lenuța Corina  

Captarea atenției                                                                                   

Se va desfășura sub forma unui exercițiu de 

vizionare a unui filmuleț cu titlul  Povestea broscuței 

surde ( The little frog) 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se va desfășura sub forma lucrului pe 

echipe, fiecare echipa va avea de realizat o scrisoare, un 

îndemn, un desen, o poezie prin care să convingă pe fiul 

de împărat că dacă vrea poate învăța să scrie și să 

citească. 

Elevii vor afișa materialele realizate și le vor 

prezenta devenind conștienți de puterea exemplului, de 

propriile capacități, de rolul lor în clasă și în societate, 

de importanța educației în devenirea lor. 

 

IV.B5:Noi toți pentru integrare                                                      

Facilitator: Stoica Lenuța Corina 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se va desfășura sub forma unui 

spectacol, fiecare va participa cu poezii și cântece pe 

care le știu din familie și pe care le cântă și le 

perpetuează în fiecare an. 

Elevii vor cânta și se vor bucura, vor socializa și 

colabora. 

 

IV.B6: De ce să ne schimbăm?                                                        

Facilitator: Stoica Lenuța Corina  
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Elevii vor urmări o prezentare Power Point în 

care vor descoperi cu exactitate drepturile și obligațiile 

copiilor. Vor prezenta apoi, prin manifestări sportive 

unele dintre drepturile pe care le vor considera a fi cele 

mai importante pentru ei. 

Copiii vor socializa și vor colabora foarte bine 

chiar daca vor fi online și nu față în față. 

Evaluare: 

Participanţii se vor implica în activitate devenind 

foarte creativi. Pe parcursul activității vor da dovada de 

interes față de activitățile propuse, se vor implica, vor 

lucra în echipă, se vor energiza, vor adresa întrebări de 

clarificare, vor fi atenți la aspectele privind legislația în 

vigoare privitoare la drepturile copiilor. 

 

IV.B7: Cum vreau eu să fie                                                           

Facilitator: Stoica Lenuța Corina   

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Elevii, împărțiți în șase grupe vor juca jocul 

Pălăriile gânditoare, identificând beneficiile proiectului, 

emotiile trăite în cadrul activităților, ce ar dori să 

schimbe într-un viitor proiect, vor povesti amintiri din 

cadrul activităților. Produsele realizate vor fi prezentate 

prin metoda Turul Galeriei: aspectele privind legislația 

în vigoare privitoare la drepturile copiilor. 
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V. INSTRUMENTE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ ”ION IORGULESCU”, 

MIHĂEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 

V.A1:Copiii sunt toți la fel                                                

Facilitatori: Iuliana Coman, Ancuta Coman 

 

Exercițiu de tip „ ice-breaker”...” Mă 

numesc.....și sunt....”, fiecare participant s-a prezentat cu 

numele mic și a spus o calitate care îl caracterizează și  

începe cu inițiala prenumelui. 

Captarea atenției - Exercițiul foii de hârtie: 

 toți participanții au primit o foaie de hârtie. Li s-a  cerut  

să mototolească cât mai mult foaia, să calce pe ea, să-i 

facă orice, cu o singură condiție: să nu o rupă. O dată ce 

toți participanții au făcut tot posibilul să mototolească 

foaia de hârtie, au fost rugați  să o despăturească și să 

încerce să o întindă cât mai bine. Să o aducă cât mai 

aproape de forma inițială. Să fie cât mai netedă posibil! 

              - ”Ați făcut asta vreodată? Atunci știți cu 

siguranță cât e de greu să întinzi o foaie și s-o faci iarăși 

netedă. E imposibil! Oricât ai încerca, foaia rămâne cu 

urme & îndoituri, ce nu mai pot dispărea odată ce foaia a 

fost mototolită.” 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

În continuare s-a vizionat filmul „Lecția de 

viață”, la finalul căruia participanții au fost provocați să 

scrie ce-au simțit completând o diagrama,  Diagrama 

Osului de  Pește . Pornind de la ceea ce au simțit văzând 

filmul, ce are ca personaje doi băieți, unul dintre ei cu 
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CES. Ca să li se ușureze sarcina, participanții au primi o 

fișa cu imagini „ Trusa de prim ajutor”reprezentând 

diferite obiecte pe care le-au  integrat în discuții. 

Obținerea performanței şi realizarea feed-

back-ului 

Va urma vizionarea altui filmuleț, „ Borbanul cu 

emoții”, film  care va avea ca rol evidențierea 

adevăratele valori, rolul pe care îl are familia, rolul 

părinților în familie, dezvoltarea valorilor morale la 

copii, eliminarea barierelor de orice fel. 

Se va asculta piesa „Crede”  de la Voltaj și se va  

dezbate  următoarea tema „ Fiecare este important si de 

valoare în scoala noastră!  În continuare părinții vor fi 

invitați să se gândească cum pot să-i convingă pe fiii sau 

fiicele lor că toți copiii au aceleași drepturi, dar și 

îndatoriri, frecventarea cursurilor și educația fiind 

prioritare.  

Activitatea se va  încheia prin exprimarea 

sentimentelor pe care le-au trăit în timpul activităților, 

sentimente care vor completa frunzele din copacul 

”Roadele învățării”, realizat ca feedback împreună cu un 

chestionar... 

La finalul Orei  de fericire, așa cum am numit-o, 

participanți vor primi câte un obiect simbolic din „Trusa 

de prim ajutor” 

 

V.A3 O șansă pentru copilul meu                 

Facilitatori: Tănase Mihaela, Smaranda Monica 

Captarea atenției: 

„Căci ei vor fi în lume și în viaţă 

Așa cum noi le-am spus și arătat, 
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Iar ei, la fel vor da povaţă 

Și-un lung popor e-acum de noi format” 

(Traian Dorz, Mai este la sfârșit o judecată) 

Cine sunt acei ”ei”? 

Cine deține rolul de “noi” în poezie? 

Care este opinia voastră în această privință? 

Joc didactic:Eu niciodată...... 

       Părinții sunt invitați să țină 10 degete orientate în 

sus. La start fiecare va spune ceva ce el n-a făcut sau n-a 

fost vreodată. 

Exemplu: 

*Eu niciodată nu am fost în străinătate. 

                         sau 

*Eu niciodată nu am făcut gogoși. 

     Cei ce au făcut sau au fost ce spune persoana 

respectivă, lasă un deget în jos. 

Câștigător va fi cel care va rămâne cu mai multe degete 

ridicate. 

   Cum a fost jocul? 

   Cum v-ați simțit jucându-vă? 

 

DESFĂȘURATEA ACTIVITĂȚII 

Se  va  viziona filmul,,2 tați, 2 fii, 2 lecții de 

viață”. 

Părintele are obligația să asigure copilului 

protecție, siguranță, condițiidecente de trai, de creștere și 

dezvoltare, hrană, îngrijireși instruire. 

Vă propun în continuare să vizionăm un alt 

filmuleț și să discutăm pe marginea acestuia. 

https ://www.youtube.com/watch ?v=ce_VUpyMUJw 

Comportamentul parental are un impact deosebit 

asupra copilului, de aceea este foarte important ca 

https://www.youtube.com/watch?v=ce_VUpyMUJw
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relațiile familiale să fie sănătoase și respectuoase. În 

relația cu copiii părinții pot fi: 

Părintele autoritar-agresiv. Acest tip de părinte 

vrea să fie văzut de către copilul său ca un  “zeu”, să fie 

respectat, iar deciziile să nu-i fie puse la îndoială 

niciodată. Adesea relaţia dintre un părinte autoritar şi 

copilul său este tensionată şi lipsită de comunicare, 

copilul pierzându-şi încrederea în părintele său. 

Părintele permisiv . Relaţia este dominatăde 

afectivitate, copilulfiindconsideratnepreţuit. Părintele 

este foarteatent la toatenevoilecopilului, satisfăcându-i 

oricepoftăşisancţionândrarcomportamentulacestuia. 

Părintele democratic. îmbină atitudinile, ştie să 

îi fie prieten copilului când e nevoie, dar ştie să fie şi 

autoritar atunci când e cazul. 

Părintele perfecţionist, care vrea să facă din 

copilul său un adevărat “Einstein” de la o vârstă fragedă. 

El nu înţelege că cel mic îşi formează abilităţile în 

funcţie de vârstă, de dezvoltare şi insistă să fie 

ascultător, respectuos, manierat, criticându-l mereu. 

Părintele indiferent. Nu face parte sub nicio 

formă din categoria părinţilor model, mai ales că şi în 

acest caz copilului i se permite să facă tot ce-şi doreşte 

fără teama că ar putea fi pedepsit. O altă latură a acestei 

atitudini este dată de situaţia în care copilul se simte dat 

la o parte din viaţa de familie, trăind cu sentimentul că 

părerea lui nu este importantă şi că nu merită să fie 

ascultată.  

*Fiecare părinte va pune un post-it pe coala de flipchart 

în dreptul părintelui care îl reprezintă. Părinții vor fi 

împărțiți în cinci grupuri și vor primi câte o situație –

conflict, pe care trebuie să o prezinte într-un joc de rol. 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 72 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

    Se va asculta piesa Deliei Matache ,,Cine m-a făcut 

om mare” 

Obținerea performanței și realizarea feed-

back-ului se va realiza printr-o prezentare power point 

intitulată ,,Gândurile”. Se va recita poezia « Scrisoare 

către părinte » 

       Activitatea se va încheia prin exprimarea valorilor 

pe care părinți le consideră importante în familia lor, 

valori care vor completa frunzele din copacul desenat pe 

coala de flipchart 

 

 V.A4 ”Copii egali-adulți de succes”                                 

Facilitatori: Adina Popa, Ionuț Marghitoiu 

Captarea atenției 

-se va realiza printr-un exercițiu de imaginație. 

Facilitatorul va solicita participanților să închidă ochii și 

să își imagineze o lume în care nu ar exista diferențe. 

 Oamenii ararăta la fel, s-ar îmbrăca la fel, ar asculta 

același gen de muzică, s-ar uita la aceleași filme 

șiaraveaacelași hobby. Nu ar exista băieți și fete, ci nișt 

eființe androgine1. Toată lumea ar vorbi aceeași limbă, 

ar avea aceleași preferințe culinare și aceeași profesie. 

Cum ar fi să trăim într-o asemenea lume? Probabil 

destul de plictisitor, pentru că ne-ar fi destul de greu să 

găsim un subiect de discuție sau să învățăm ce va nou 

unii de la alții. 

Anunțarea temei și obiectivelor: Astăzi vom discuta și 

vom dezbate situațiile care conduc la combaterea 

marginalizarii și excluziunii sociale astfel încât copiii să 

aibă șanse egale. 

Obiectivele lecției: 
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Să cunoască sensul cuvintelor ” marginalizare” 

și”excluziune” 

Să-și dezvolte capacitatea de a analiză a elementelor 

teoretice prezentate 

Să perceapă rapid nevoia celor din jur 

Să fie capabili să ofere ajutor fără condiționări 

Să cultive respect față de valorile umane în general 

Să discearnă, când și în ce situații să intervină 

Să cunoască și să aplice măsuri de combatere 

Combaterea marginalizării și excluziunii sociale 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Facilitatorul  afișează imaginea unui „ burnnesha” și îi 

întreabă pe participanți ce văd în imagine? 

O femeia sau un bărbat? Apoi, le 

explica despre „burnnesha”. Persoana din imagine este 

ceea ce se numește burrnesha, adică o femeie care la un 

moment dat a decis să își asume un rol masculin până la 

sfârșitul vieții. În țări precum Albania, Kosovo sau 

Muntenegru, există obiceiul ca în cazul în care într-o 

familie nu se naște niciun băiat care să moștenească 

avuția familiei, cea mai mică dintre fiice să fie obligată 

să se  transforme în bărbat. Acest lucru înseamnă că din 

acel moment va trebui să arate, să se îmbrace și să se 

comporte ca un bărbat, iar societatea o tratează în 

consecință. Femeile burrnesha nu au voie să se 

căsătoreas -că, dar au o serie  de privilegii acordate 

numai bărbaților: au un loc rezervat în consiliul comunal 
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și veghează asupra destinului femeilor, copiilor și 

bătrânilor din familia sa.  

Facilitatorul împarte cartonașe de rol, timp în 

care le prezintă participanților regulile jocului ce 

urmează. Au loc discuții pe marginea jocului. Jocul „Fă 

un pas înainte” Anexa 1 

Participanții completează o fișa de lucru legată de prima 

impresie asupra unor categorii de persoane. Se dezbat 

răspunsurile din fișa. Anexa 2 

Evaluare: Fiecare grupa va avea sarcina de a 

compune câteva versuri despre tema discutată. Fiecare 

lider de grup va citi versurile, și va fi scos în evidență 

mesajul versurilor. 

ANEXA1 

Fă un pas înainte! 

Suntem cu toții egali, dar unii sunt mai egali 

decât alții. În cadrul acestei activități, participanții sunt 

puși însituația de a vedea cum e să fii altcineva într-o 

societate. Temele abordate sunt inechitatea socială ca 

sursă a discriminări, empatia și limitele ei. 

Materiale: 

-Cartonașe de rol 

Instrucțiuni 

1. Împărțiți fiecărui participant câte un cartonaș de rol. 

Explicați participanților să păstreze conținutul cartona- 

șului secret. 

2. Rugați-i să se așeze, astfel încât să păstreze 

distanțarea fizică. 

3. Rugați-i să-și intre cât mai bine în rol. Pentru a-i 

ajuta, citiți câteva din următoarele întrebări, la care 

trebuie să răspundă din perspectiva rolului primit: 
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‐ Cum a fost copilăria ta? În ce fel de casă ai locuit? Ce 

fel de jucării ai avut? Ce fel de meserii au avut părinții 

tăi. 

‐ Care este viața ta de zi cu zi în acest moment? Unde 

socializezi? Ce faci de obicei dimineața, la amiază, 

seara? 

‐ Ce stil de viață ai? Unde locuiești? Câți bani câștigi pe 

lună? 

Ce faci în timpul liber? Ce faci în vacanță? 

‐ Care sunt cele mai mari temeri ale tale? 

4. Rugați participanții să se așeze pe aceeași linie și 

spuneți-le că veți citi mai multe propoziții. Pentru 

fiecare propoziție la care, conform prescripțiilor rolului, 

pot răspunde cu da, trebuie să facă un pas înainte. În caz 

contrar, trebuie să rămână pe loc. 

5. Citiți propozițiile pe rând făcând o pauză între ele 

pentru a le permite participanților să vadă unde sunt în 

raport cu ceilalți. Evident, participanții cu roluri mai 

avantajoase (situație materială bună, apartenență la grup 

majoritar etc.) se vor afla înaintea celor cu roluri mai 

puțin avantajoase. 

Procesare și evaluare 

Începeți prin a-i întreba pe participanți ce s-a întâmplat, 

ce cred despre această activitate ce au aflat nou etc. 

_ Cum v-ați simțit în momentul în care ați făcut un pas 

înainte sau ați rămas pe loc? 

_ Pentru cei care au făcut pași înainte foarte des, când ați 

observat că unii nu se mișcau la fel de repede ca voi? 

_ A simțit cineva că există momente în care erau 

ignorate drepturi fundamentale ale omului? 
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_ Poate cineva să ghicească ce rol au avut ceilalți? 

Invitați participanții să-și dezvăluie rolurile în această 

parte a discuției. 

_ Cât de ușor sau greu a fost să-și joace rolurile? 

_ Există vreo similitudine cu societatea în acest joc? 

_ Ce s-ar putea face pentru a se aborda situația 

inechitățile sociale? 

Cartonașe de rol: 

Ești o mamă necăsătorită fără loc de muncă. 

Ești fiica unui director de sucursală de bancă. Ești 

studentă la științe economice. 

Ești o femeie de etnie romă care s-a căsătorit la 18 ani și 

a absolvit doar opt clase. 

Ești un tânăr cu dizabilități care utilizează scaunul 

rulant. 

Ești o tânără romă de 17 ani care nu a absolvit școala 

primară. 

Ești o femeie de 30 de ani infectată cu HIV. 

Ești un profesor șomer într-o țară a cărei limbă oficială 

nu o vorbești fluent. 

Ești un refugiat de 24 de ani din Afganistan. 

Ești un copil care trăiește într-o comunitate izolată și 

care trebuie să meargă zilnic 8 km pe jos până la școală. 

Ești președintele organzației de tineret a unui partid 

politic (partidul politic din care faci parte este acum la 

putere). 

Ești fiul unui imigrant arab care conduce o un lanț de 

restaurante fast-food profitabil. 

Ești fiica ambasadorului SUA în țara în care acum 

locuiești. 

Ești proprietarul unei companii foarte profitabile. 
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Ești un tânăr care a trăit până la 18 ani într-un centru de 

plasament. 

Ești un elev de liceu care locuiește într-o zonă fără acces 

la internet. 

Ești un tânăr de etnie romă care a absolvit o școală 

profesională. 

Ești o tânără de etnie romă care trăiește într-o 

comunitate tradițională. 

Ești un tânăr cu dizabilități care utilizează scaunul 

rulant. 

Ești un tânăr care a trăit până la 18 ani într-un centru de 

plasament. 

Ești o mamă necăsătorită fără loc de muncă 

Ești un elev de liceu care locuiește într-o zonă fără acces 

la internet. 

Situații și evenimente 

1. Nu ai întâmpinat niciodată o problemă financiară. 

2. Ai o casă decentă cu acces la internet și televiziune 

prin cablu. 

3. Nu ai fost niciodată discriminat. 

4. Ești un cetățean a cărui părere despre chestiuni 

politice și 

sociale este ascultată. 

5. Oamenii se consultă cu tine pe diferite chestiuni. 

6. Nu ți-e frică să te oprească poliția pe stradă. 

7. Știi unde să ceri sfaturi și ajutor când ai nevoie de ele. 

8. Ai acces la servicii medicale de calitate. 

9. Poți să pleci în vacanță cel puțin o dată pe an. 

10. Poți să-ți inviți prietenii la masă la tine acasă. 

11. Ai o viață interesantă și o viziune optimistă asupra 

viitorului tău. 

12. Simți că poți să-ți alegi singur profesia. 
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13. Nu ți-e frică să fii hărțuit, atacat pe stradă sau de 

mass-media. 

14. Ai dreptul să votezi. 

15. Poți să sărbătorești cele mai importante sărbători 

religioase împreună cu rudele și prietenii apropiați. 

16. Poți participa la seminarii internaționale în 

străinătate. 

17. Poți merge la cinema sau la teatru cel puțin o dată pe 

săptămână. 

18. Nu ți-e teamă pentru viitorul copilului tău. 

19. Poți să te îndrăgostești de cine vrei. 

20. Competențele tale sunt apreciate și respectate de 

societatea în care trăiești. 

21. Ai acces la internet. 

 

Anexa2 

FIȘA DE LUCRU 

Femei  Ex. sensibile  

Bărbați   

Germani   

Afro-americani   

Romi   

Evrei   

Profesori   

Tineri   

Bătrini   

Supraponderali   

Țărani   

Maneliști   
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În tabelul de mai jos ai trecute, în partea stângă 

mai multe categorii de indivizi. În spațiul liber alăturat, 

notează prima trăsătură care îți vine în minte și pe care o 

asociezi cu categoria respectivă (vezi exemplu). 

 

V.A5 ” O șansă în plus pentru copilul meu”                                                    

Facilitatori: Adina Popa, Ionuț Marghitoiu 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Captarea atenției și crearea motivației 

părinților pentru activitate 

Facilitatoul prezintă  celor prezenți o cheie 

simbolică și noteză pe flip-chartcuvântul CHEIE. Se 

adresează participanților întrebări cu privire la ceea ce 

reprezintă cheia pentru ei.  

Se concluzionează faptul că o astfel de cheie 

simbolică ne-ar putea fi de folos în foarte multe situații: 

spre exemplu deschiderea unor noi drumuri, în legarea 

de prietenii, în utilizarea internetului, etc.  

Pe flipchart sunt notate cuvinte precum: funcțiile 

de conducere, prietenia, călătoriile, case, profesia, bani, 

respectul semenilor, internet/facebook. Li se cere 

participanților să se gândească la trei dintre cele mai 

importante realizări în viața unui om (dintre cele notate 

pe coala de flipchart), iar cei care sunt solicitați să 

răspundă e necesar să-și argumenteze alegerea făcută. 

 Care dintre acestea este esențială pentru viitorul 

fiecăruia? PROFESIA 

 Ce înțelegeți prin “profesie”? O meserie, o 

ocupație, o calificare obținută în urma absolvirii unor 

studii, prin obținerea de diploma și specializări. 
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Participanții prin intermediul unor cuvinte notate 

aleatoriu pe tablă, vor identifica care este titlul 

activității. ” O șansă în plus pentru copilul meu”– care este si 

motto-ul școlii noastre, vor fi anunțate și obiectivele 

activității.  

Realizarea sensului :  

Li se cere participanților să spună care sunt 

lucrurile de care avem nevoie  pentru a ne deschide  

ușile/porțile viitorului. Vor fi notate pe o foaie de flip-

chart. 

Și cum “O călătorie de o mie de mile începe cu 

un pas”, spune un proverb chinezesc, așa și incursiunea 

fiecăruia  în viitor începe cu această cheie/cu 

deschiderea unei uși, apoi a alteia, și tot așa mai departe. 

Împreună vom vedea cum ar trebui să folosim această 

cheie astfel încât  ușile viitorului  să li se deschidă 

copiilor, nu să se închidă. . 

Se dă participanților o fișă de lucru (cheia 

desenată pe o foaie), pe care ei trebuie să scrie meseria 

pe care copiii lor doresc să o îmbrățișeze și 3 calități 

care îi recomandă/reprezintă pt a ajunge ceea ce își 

doresc. 

Toate cheile sunt adunate, după ce câțiva 

participanți și-au exprimat în fața celor prezenți meseria 

la care aspiră copiii lor și calitățile care îi ajută în 

atingerea țintei lor, și sunt prinse în partea de jos a 

tablei, pentru a forma primii pași ai unei călătorii în 

timp.  

Se cere participanților să spună care sunt 

factorii/persoanele care îi pot ajuta pe copii sau care ne 

îi pot opri din ascensiunea lor, care îi pot împiedica/ajuta 
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să-și atingă ținta (posibile răspunsuri: familia, 

școala/profesorii, grupul de prieteni, mass-media)? 

   Participanții vor scrie pe foi de flip-chart, sub 

ce forma fiecare din factorii de mai sus îi pot ajuta, 

identifică obstacolele și modalitățile de depășire ale 

acestora. La final grupul desemnează un reprezentant 

care să vină în față, să așeze foaia de flip-chart și să-și 

prezinte sarcina efectuată.  

Reflecţia: 

Participanții sunt rugați să-și  imagineze că s-au întâlnit 

cu foștii profesori, persoane care au avut influență 

asupra evoluției dumnealor și doresc să le ofere cartea 

de vizită. Așadar presupunem că ați avut toată susținerea 

din partea tuturor factorilor din jur, ați depășit toate 

obstacolele, au trecut 20 ani și ați devenit fiecare ce v-ați 

dorit, ce ați scris pe cheia de mai jos. Sunteți puși în 

situația să înmânați  o carte de vizită. Ce informații ar 

trebui să cuprindă o carte de vizită?  

Nume și prenume 

Telefon 

Adresa 

Profesia 

Loc de muncă 

      Participanții sunt rugați să-și facă propria  

carte de vizită. Cărțile de vizită, după ce vor fi 

prezentate vor fi așezate astfel încât să constituie finalul 

calătoriei noastre de astăzi. 

Extensia:  

Orice meserie îşi alege un om, aduce satisfacţii pe plan 

spiritual, dacă este făcută cu pasiune. 

Orice obstacol poate fi depășit atunci când ai ambiție si 

susținere. 
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Orice persoana întâlnită în calea noastră poate deveni 

din sprijin – obstacol, sau invers. Este necesar să fim 

persoane echilibrate pentru a ști să profităm din plin de 

mâinile pe care ni le întinde viața/ cei din jurul nostru. 

 Voi face aprecieri individuale și colective cu 

privire la modul în care s-au comportat și au activat la 

lecție. 

Evaluarea activității:   

Li se cere participanților  să noteze pe un post-it ceea ce 

le-a plăcut la activitatea de azi, ceea ce au învățat, ceea 

ce i-a nemulțumit. 

Anexa:   

Ce reprezintă cheia pentru fiecare dintre d-voastră?  

La ce va gândiți când vedeți o cheie? 

 Care sunt lucrurile de care avem nevoie  pentru a ne 

deschide ușile/porțile viitorului? 

- Influențe (persoane)     

- Încurajări 

- Încredere 

- Note mari 

- Profesori buni, care sa ne fie modele 

- Calități 

- Respect de sine... etc 
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CHEIE 
 

Instrumentul cu care 

deschidem ușile/ porțile  Pornirea înspre 

viitor 

Instrumentul cu care 

închidem ușile/ porțile în 

urma noastră 
Instrumentul cu care te 

închizi în interiorul unei 

camere 

Poarta înspre 

libertate 
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Anexa 6: Cartea de vizită 

NUME 

NR. TEL. 

ADRESA 

PROFESIA 

COMPANIA/ INSTITUȚIA 

 

V.B1 ” Diferiți, dar împreună”                                 

Facilitatori: Ciobanu Elena Victoria, Luca Ecaterina 

Facilitatorul invită elevii să propună câteva 

reguli / principii pe care să le respecte cu toții pe 

parcursul activităților. Acestea vor fi notate de formator 

pe tablă , astfel încât să fie vizibile pentru întregul grup. 

Activitate introductivă-Drepturile Copilului 

Drepturile Copilului (sesiune introductivă)     

Facilitatorii împart copiilor câte un post it și îi 

invită să scrie sau să deseneze pe el ceva foarte 

important pentru ei, fără de care nu ar mai fi în 

siguranță, sănătoși, nu ar putea crește, ș.a.  

Apoi, copiii lipesc bilețelele pe flipchart, iar 

facilitatorii le citesc pe rând și le relipesc în forma unor 

petale de flori, fiecare petală reprezentând un drept 

căruia îi corespunde bilețelele copiilor. În continuare li 

se explică copiilor că de fiecare dată când copiii nu au 

parte de ceea ce au nevoie, petalele florii cad – unui 

copil îi lipsește ceva important, un drept îi este încălcat. 

 Discutie – Ce înseamnă drepturile copilului? 

Facilitatorii le adresează copiilor întrebări: 
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-Ce puteți face la vârsta voastră (acasă, la scoală, pe 

stradă, etc)? 

-Ce nu puteți face? Din ce motive? 

-Ce sarcini/responsabilități aveți la vârsta voastră?  

Facilitatorii le spun copiilor că lucrurile de care 

ei au parte (familie, casă, mâncare, educație, timp liber, 

joacă, prieteni etc.) sunt drepturi ale copiilor. 

Cine credeți că stabilește drepturile si responsabilitățile 

copiilor? 

Copii pot face singuri aceste lucruri? Cine îi poate 

sprijini? 

Audiție muzicală  și interpretare vocală, 

videoclipul -cântec ,, Cele mai frumoase flori” 

Discriminarea și Nondiscriminarea 

 Vizionare film ,,Cadoul”-,,Avem fiecare o 

poveste” –Program prodiversitate și proincluziune în 

școlii și grădinițe. 

  Exercițiu (Am fost discriminat/ă, am 

discriminat).  

Reflecție: 

De ce am discriminat? De ce am fost discriminat/ă? 

Cum m-am simțit? Cum s-a simțit celălalt? 

Din ce motive discriminează oamenii? 

Cercurile discriminării 

Facilitatorii vor desena pe foaia de Flipchart două 

cercuri concentrice . Model (Anexa 5) 

 Câțiva elevi , voluntari vor primi căte  un post-it pe care 

este scris un grup vulnerabil / discriminat. Model 

(Anexa 6) 

Elevii vor fi invitați să lipească post it-urile în 

interiorul unuia dintre cercuri, astfel:  
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-în centrul cercului, persoanele pe care le disprețuiesc / 

cu care nu vor să aibă contact; 

-în al doilea cerc, persoanele pe care nu le plac, dar pe 

care le-ar acepta în preajma lor; 

-în exteriorul cercului, persoanele pe care le-ar acepta 

fără probleme în preajma lor. 

Discuție  

-Pe cine ați notat în centrul cercului?Din ce motive? 

-Ați cunoscut persoane din acest grup? În ce context? 

-Ce simțiți față de ele? Cum v-ați comporta cu el dacă 

le-ați întâlni? 

-Pe cine ați notat în al doilea cerc? Din ce motive? 

-Pe cine ați notat în exteriorul cercurilor? 

-A notat cineva în cele două cercuri persoane cu care nu 

au avut de –a face? 

-Voi ați fost vreodată discriminați? 

-Din ce motive discriminează oamenii în general ? 

Concluzii: 

Oamenii discriminează pe baza experienței 

personale, a influenței celor din jur, a culturii din care 

fac parte etc.; 

Cu toții avem aceleași drepturi, indiferent de 

rasă, religie, sex, orientare sexuală, naționalitate, aspect 

fizic etc.; 

E ok să ne alegem prietenii în funcție de gusturi, 

preferințe, interese comune etc., dar dacă, spre exemplu, 

excludem un coleg dintr-o echipă de proiect pentru că 

este de altă etnie sau dacă îl marginalizăm pe seama 

aspectului său fizic, atunci vorbim despre încălcarea 

unor drepturi; 

Comportamentul este diferit de Identitate – 

comportamentul cuiva ne poate afecta (dacă cineva ne 
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face rău în vreun fel), dar identitatea, nu (cum ne 

naștem, cum alegem să fim, să arătăm etc.) 

Un comportament greșit al unei persoane care aparține 

unui anumit grup nu este reprezentativ pentru toate 

persoanele din grupul respectiv. 

Crearea stării aperceptive, emoţionale, a 

interesului pentru activitate, captarea atenţiei 

Fiecare  membru  al  grupului  primeşte o fişă 

individuală, numită  „Steaua personală” pe care trebuie 

să o completeze în 5 minute (anexa 1).Se afişează la 

flipchart toate „stelele”, după care, prin voluntariat, se 

prezintă 3-4 dintre ele. 

Pasul 1:10 min. 

Facilitatorii anunţă tema activităţii şi propun 

cursanţilor să formeze grupe de câte 4, prin alegerea 

unei culori. Pentru exerciţiul „ Cine sunt eu ?”, fiecare 

cursant primeşte partea I şi după ce se explică modul de 

lucru, se completează individual grila . Individual, se 

compară coloanele 2 şi 4 de pe fişa de lucru.  

În grupul de lucru se distribuie fiecărui cursant partea a 

II-a a exerciţiului care trebuie completată, pe rând, de 

toţi ceilalţi membri ai grupului (anexa 2). 

Pasul 2:10 min . 

Facilitatorii cer copiilor să dea o definiţie a 

stimei de sine, listează răspunsurile pe o foaie de 

flipchart, apoi prezintă foliile cu definiţia şi 

caracteristicile stimei de sine (anexa 3). 

Pasul 3:15 min. 

Se solicită 6 voluntari pentru jocul de rol 

„Scaunul în care te simţi bine” (anexa 4). Fiecare 

voluntar primeşte un plic ce conţine o situaţie şi trebuie 

să simuleze comportamentul copilului prezentat în 
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situaţie; să recunoască şi să justifice tipul de stimă de 

sine şi să joace un rol (în perechi 1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6) 

pentru ocuparea scaunului. 

Transferul concluziilor 

Activitatea se încheie cu un exerciţiu de 

dezvoltare a stimei de sine. Cursanţii se aşază în cerc, 

primesc un pahar, îşi imaginează că sunt la o petrecere, 

iar cel care are paharul trebuie să spună un lucru pozitiv 

despre sine, folosind formula: „Nu vreau să mă laud, dar 

cred că ...”. 

Sesiune de încheiere  

Desenaţi pe foaia de Flipchart un rucsac şi un coş 

de gunoi. 

Rucsacul reprezintă ceea ce au învăţat şi cu ce 

vor rămâne după sesiune (pot fi lucruri legate de 

sesiune, dar şi abilităţi, cunoştinţe, atitudini). Coşul de 

gunoi reprezintă toate lucrurile pe care vor să le lase în 

urmă (pot fi lucruri legate de sesiune, dar şi de propriile 

prejudecăţi, idei sau atitudini). 

Fiecare copil primeşte două post-it-uri (preferabil 

de culori diferite) – pe unul dintre ele trebuie să scrie ce 

vrea să ia în rucsac, iar pe celălalt ce vrea să arunce la 

coşul de gunoi. Cereţi participanţilor ca după ce 

le completează, să lipească . Oferiți celor care vor să-și 

împărtășească părerile cu ceilalți posibilitatea de a face 

acest lucru. 

 Facilitatorii solicită cursanţii să-şi exprime 

părerile legate de activitatea desfăşurată, cum s-au simţit 

şi să completeze fişa de evaluare (anexa 7). 

Facilitatorii le mulțumesc elevilor pentru participarea 

activă la activitățile propuse de ei și anunță următoarea 

întâlnire 
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V.B2” Diferiți,dar ȋmpreună”                                  

Facilitatorii: Preda Ionela, Crȋmpiță Emanuela  

Facilitatorul invită elevii să propună câteva 

reguli pe care să le respecte cu toții pe parcursul 

activității.Regulile vor fi notate de formator pe 

tablă,astfel ȋncât să fie vizibile pentru ȋntregul grup. 

Activitatea introductivă Diferiți,dar ȋmpreună! 

–Dragi copii, astăzi prin exerciţii şi jocuri diverse vom 

vedea că oamenii se diferenţiază după înfăţişare, gusturi, 

preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după 

credinţa pe care o au, după ocupaţie şi obiceiuri. 

Captarea atenției 

Ascultă poezia citită de colegii lor, care primesc 

bileţelele cu cele trei strofe.Trei elevi citesc cele trei 

strofe: 

Deşi suntem diferiţi 

În clasa noastră sunt copii 

Mai liniştiţi şi mai zglobii 

Cu ochi căprui, cu ochelari, 

 

Sportivi şi pictori, meşteri mari, 

Sunt fete cu codiţe-n vânt,  

Băieţi cu fotbalul în gând, 

Matematicieni vestiţi 

 

Şi pictori nemaipomeniţi, 

Suntem înalţi sau potriviţi 

Şi împreună învăţăm. 

Suntem atât de diferiţi… 

Şi totuşi cum ne acceptăm? 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 91 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

Facilitatorii stabilesc cu elevii asemănarea dintre 

versurile poeziei şi colectivul grupei noastre. 

– Cine este cel mai liniştit copil din grupa noastră? 

– Dar cel mai zglobiu? 

– Cine are ochii căprui? 

– Care este cel mai bun fotbalist? 

– Dar matematician? 

– Dar pictor? 

Deci aşa cum spun versurile poeziei şi noi 

suntem un colectiv cu persoane diferite, dar am învăţat 

să ne acceptăm aşa cum suntem, am devenit prieteni şi 

chiar ne iubim. 

    Se scrie tema pe tabla: DIFERIŢI, DAR TOTUŞI 

LA FEL 

–Vom învăţa că fiecare om trebuie acceptat de ceilalţi 

oameni aşa cum este, cu personalitatea lui, cu nevoile 

lui, pentru  că sunt persoane care au nevoi speciale, 

deoarece nu văd, nu aud sau nu pot vorbi. 

Dirijarea ȋnvățării 

Se discută cu elevii, pe baza a trei jetoane cu 

persoane din rase diferite, despre diferenţele legate de 

culoarea pielii, forma ochilor şi înălţime. 

– Copii, vă rog să observaţi aceste jetoane şi să spuneţi 

ce culoare are pielea acestor oameni şi dacă diferă forma 

ochilor. 

 ˗ Acum vă rog să precizaţi pe ce continent locuiesc 

acesti oameni. 

Obținerea performanței şi realizarea feed-back-ului 

Le propunem să jucăm jocul ,,Cine-l recunoaşte, 

câştigă!” 

Le explic regulile jocului:”Un elev descrie unul dintre 

colegii săi fără a spune cine este , iar ceilalți notează 
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dacă ştiu cine este colegul.Câştigă cine recunoaşte mai 

multe persoane descrise şi este aplaudat.” 

Încheierea activității 

Facilitatorii le mulțumesc elevilor pentru participarea 

activă la activitățile propuse. 

 

V.B4 Eu pot, eu vreau                                                    

Facilitatori: Scarlat Mădălina, Pătru Violeta 

Exercitiul 1„Nume-adjectiv”Elevii care nu 

reuşesc rezolvarea exerciţiului sunt ajutati de colegi 

Jocul didactic „Recunoaşte colegul” Voi împărţi  

elevilor câte o fişă – ciorchine( anexa 1) . După ce fişele 

au fost completate , se vor citi câteva la alegere , fără a 

se specifica numele elevului căruia îi aparţine fişa. 

Elevii vor avea sarcina de a recunoaşte colegul a cărui 

fişă a fost citită. 

A fost greu să răspundeţi la întrebările din fişă?  

V-aţi simţit stânjeniţi sau vi s-a părut greu să scrieţi 

lucruri pozitive despre voi? 

« Fiecare persoană are o părere despre ea însăşi. 

Această imagine se bazeazăpe de o parte pe 

caracteristicile fiecăruia( pozitive şi negative ) şi pe de 

altă parte pe părerea pe care o au ceilalţi despre ea.  

 Toţi ne formăm o imagine despre propria noastră 

persoană. În acţiunile noastre ne bazăm pe această 

imagine. Imaginea despre noi nu coincide întotdeauna 

cu realitatea. De aceea este foarte important să ne 

cunoaştem cât mai bine. 

Se citesc câteva, se observă aprecieri commune făcute 

de fiecare elev despre sine, dar și de către colegii. 
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Concluzie: ”Cel care cunoaște pe alții – e învățat. Cel 

care se cunoaște pe sine e înțelept. ” - Lao Tse – filosof 

chinez 

Se poartă discutii: 

Consecinţe ale imaginii de sine negative / positive 

 

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

Imagine de sine pozitivă: 

   Creşterea performanţelor şcolare (persoana îşi 

estimează corect resursele, îşi asumă responsabilităţi în 

conformitate cu cerinţele şi resursele proprii); 

  Relaţii armonioase în cadrul familiei (respectul 

de sine determinat de o imagine de sine pozitivă 

favorizează manifestarea respectului din partea 

celorlalţi; rezolvarea conflictelor este mai simplu de 

realizat în condiţiile în care cei implicaţi în conflict nu 

se autoînvinovăţesc şi nu îi învinovăţesc pe ceilalţi); 

   Relaţii bune cu colegii şi prietenii de aceiaşi 

vârstă (elevii îşi pot pune în evidentă calităţile fără a le 

devaloriza pe ale celorlalţi) 

Imagine de sine negativă: 

  Scăderea performanţelor şcolare sau la locul de 

muncă, datorită subestimării resurselor, neasumării 

responsabilităţilor; 

Relaţii nearmonioase în cadrul familiei (lipsa de 

respect faţă de sine favorizează lipsa respectului 

manifestat faţă de ceilalţi membri din familie; în timpul 

conflictelor se învinovăţesc excesiv sau îi critică pe 

ceilalţi); 

   Relaţii deficitare cu cei de aceeaşi vârstă (elevii 

vor să îşi menţină stima de sine crescută impunându-se, 
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însă fac acest lucru nerespectând drepturile celorlalţi şi 

valoarea lor, ceea ce afectează relaţiile cu aceştia. 

Se prezintă filmul “Casa celor 1000 de oglinzi” 

Asigurarea feed-back-ului şi a retenţiei 

Se poartă discuţii . Voi pune accentul pe 

importanţa  formării unei imagini pozitive  despre noi , 

imagine care ne va conduce la acţiuni pozitive. 

 Se poartă discuții despre așa numitele ,,defecte,, ale 

unor colegi ai lor,( cei care vorbesc mai mult, sau care 

bat ritmul cu degetele/ creioanele în orice și oriunde, 

care dansează, se mișcă mereu, etc.) sunt ele defecte sau 

calități ale lor? 

-Fiecare grupă primeste o coala de flip-chart si li se cere 

sa alcătuiască din colegii prezenti 6 grupe: o echipă de 

fotbal, o piesă de tatru, o trupă de muzică, o echipă de 

bucătari, o trupă de stand-up comedy, o strupa de dans. 

Se citesc echipele, ei observă că fiecare așa zis 

defect de azi, poate reprezenta un atuu pentru cariere lui 

viitoare. Vă propun ,în acest scop , să completăm 

următoarea fişă : 

Harta inimii 

Scopul acestui exerciţiu de autocunoaştere este de a-l 

ajuta pe copil să conştientizeze calităţile personale 

representative şi trăsăturile negative pa care doreştesă le 

schimbe la el. 

Se face analiza  şi aprecieri asupra performanţelor 

elevilor. 

Obţinerea performanţei 

”Caravana calităților” – elevii vor primi câte o 

coală A 4, pe care și-o vor lipi pe spate; sunt rugați apoi 

să execute prin clasă o mișcar ebrowniană, în timp ce 

vor scrie pe foile colegilor calități sau lucruri positive 
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despre aceștia, timp de câteva minute; la final, elevii vor 

citi propria foaie și se vor face observații: ce calități se 

potrivesc, cum se simt cei care citesc aprecierile 

celorlalți despre ei, cum s-au simțit când au scris 

aprecieri pentru colegiilor, etc. 

Vor desena pe propria foaie fața zâmbitoare, sau 

suparată, în funcție de cum s-au simțit în timpul orei, 

apoi vor fixa  

 
ANEXA 1 

 

CINE SUNT EU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATI 

PREFERATE  

CALITATI 
DEFECTE 

FAMILIE 

OBIECTE DE STUDIU 

 

 

- 
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ANEXA 2                                                              

HARTA INIMII ELEVULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trei calităţi care îţiplac cel 

mai mult 

Trei lucruri pe care le 

faci bine 

Trei cuvinte care ti-ar 

place să le auzi despre 

tine 

Trei lucruri pe care ai 

vrea să le schimbi în 

viaţă 
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Atent cu alţii Poartă ochelari Curajos Prietenos Temeinic 

Îi place să mănânce Are  un câine acasă Îi place să 

cânte 

Îi place să 

citească mult 

Corect, cinstit 

Are  un frate Disciplinat Harnic, activ Amabil Atașat de colectiv 

Se înfurie uşor Este cel mai mic din 

familie 

Se trezește 

dimineața 

Ii place 

îngheţata 

Îndrăgește 

animalele 

Are ceas Este amuzant Întârzie Are  o soră Modest 

Are acasă unul sau mai 

multe animale 

Interesat, dornic de a 

cunoaşte cât mai mult 

Locuieste 

foarte aproape 

de şcoală 

Îi place 

matematica 

Demn de 

încredere 

Joacă fotbal Are voce bună Îndrageşte 

animalele 

Ambiţios Dansează bine 

Perseverent Temeinic (profund) Este mereu 

relaxat 

Este mereu calm Este mereu atent 

Cum îi stă părul 
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  V.B 5 ”Noi toți pentru integrare”                                    

Facilitatori: Coman Iuliana, Dogaru Florența 

Obiectivul acestei activități este de a permite 

elevilor să transfere înţelegerea lor referitoare la modul 

în care alte persoane sunt văzute la nivel individual, 

către un nivel mai general, adică modul în care grupurile 

mai mari, comunităţile religioase, grupurile etnice sau 

ţările sunt judecate.  

Facilitatorul pregăteşte o scurtă prelegere, clar 

structurată, privind diferenţa dintre stereotipuri şi 

prejudecăţi care se va da la începutul activității. Se va 

viziona un PPt. Prin prezentarea succintă a proceselor de 

învăţare, a rezultatelor şi viziunilor desprinse din 

ultimele două activități, facilitatorul îi ajută pe elevi să 

înţeleagă diferenţa dintre stereotipuri şi prejudecăţi. 

Facilitatorul introduce cele două concepte referindu-se 

la punctele de vedere diferite exprimate după vizionarea 

PPt-lui. El prezintă aceste opinii ca stereotipuri şi 

prejudecăţi.  

În următoarea etapă, elevii formează grupuri 

restrânse și lucrează la descrierile grupurilor sociale, de 

exemplu: 

băieţi şi fete; 

profesionişti; 

grupuri etnice; 

grupuri sociale. 

Este important să nu se ceară elevilor să îşi 

exprime opiniile personale despre alţii. Mai degrabă, ei 

ar trebui să îşi imagineze ce ar putea spune sau gândi 

societatea, vecinii sau mass-media despre grupurile care 

au fost atribuite acestora în cadrul acestei sarcini. 
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Elevii încearcă să se facă distincţia dintre 

stereotipuri şi prejudecăţi, aplicând astfel ceea ce au 

auzit de la facilitator la începutul lecţiei. 

Facilitatorul poate da unele indicii pe tablă şi 

elevii pregătesc prezentarea rezultatelor lor sub forma 

unei liste întocmite de către ei. Experienţa a arătat că o 

listă pregătită dinainte va ajuta elevii să noteze idei 

pentru o utilizare ulterioară în discuţie. După prelegerea 

iniţială a facilitatorului despre stereotipuri şi prejudecăţi, 

elevii lucrează în grupuri de trei sau patru timp de 

aproximativ 15 minute pentru a reflecta asupra sarcinii 

de mai sus. Facilitatorul ar trebui să analizeze cu atenţie 

pe care dintre exemplele de mai sus să le ofere. În 

funcţie de situaţia socială din ţara respectivă, poate fi 

posibil să se aleagă exemple aproape de experienţa 

elevilor. Pe de altă parte, facilitatorul ar trebui să 

menţioneze grupurile etnice care trăiesc în ţară sau 

comunitate numai în cazul în care nimeni nu este jignit 

de o astfel de alegere şi numai dacă nu pot fi declanşate 

niciun fel de discuţii şi dispute care ar putea scăpa de 

sub control. 

Discuţiile şi rezultatele grupurilor ar trebui să fie 

prezentate într-o sesiune plenară. Fiecare grup este de 

acord cu privire la un purtător de cuvânt, care va 

prezenta rezultatele grupului urmând un model de 

criterii cum ar fi: 

-ţara noastră, grupul nostru, entitatea noastră etnică, 

profesia noastră; 

-stereotipuri exprimate de grup; 

-prejudecăţi exprimate de grup; 

-presupunerile noastre cu privire la motivul pentru care 

grupurile au asemenea păreri; 
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-opiniile noastre, inclusiv eventualele divergenţe de 

opinie. 

Facilitatorul va ajuta elevii înregistrând 

rezultatele fiecărui grup (sub formă de note) pe un flip 

chart. 

Exemplu de modalitate de înregistrare a 

rezultatelor pentru a susţine elevii: 

Gru

p 

Ţară/profesie/

grup 

Stereotip

uri 

Prejude

căţi 

Coment

arii 

La sfârşit, facilitatorul face rezumatul activității, 

referindu-se atât la procedură cât şi la rezultate, şi 

informează grupul cu  referire la următoarele etape ale 

proiectului. 

Anexa 1 

  Fișa de lucru -Joc de rol 

Conveniţi în legătură cu un reprezentant al grupului 

vostru care va citi cu voce tare scurtul fragment din 

jurnal şi sarcina pentru grupul vostru. 

Numiţi un alt membru al grupului vostru care să 

noteze rezultatele voastre şi să le prezinte clasei. 

Fragment din jurnalul lui Max: 

“Este prima mea zi în noua mea clasă. Familia 

mea s-a mutat aici dintr-o altă regiune şi încă mă simt 

străin. Dragă jurnalule, mi s-au întâmplat atâtea în 

ultimele zile, o sa-ţi povestesc o parte din acestea. 

În apartamentul de deasupra noastră trăieşte un bătrân. 

Când m-am întors acasă ieri m-am întâlnit cu el la uşa 

de la intrare, venea de la cumpărături. Avea o sacoşă cu 

mâncare şi respira greu. Mi-a părut rău de el, l-am 

întreba dacă pot să îl ajut şi i-am dus sacoşa până la 

uşă.” 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 101 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

Sarcini: 

Faceţi o listă a adjectivelor care consideraţi că ar 

fi folosite de colegii de clasă ai lui Max pentru a-l 

descrie (brainstorming în grupul vostru). 

Ce credeţi că ar spune un elev din clasa lui Max 

celorlalţi elevi despre acesta? Repetaţi o scurtă scenă pe 

care o puteţi juca în clasă. 

 

V.B6 ”De ce să ne schimbăm?”                            

Facilitatori: Coman Iuliana, Andrei Alina 

Discutarea problemelor organizatorice 

    Se va lua ca reper o zi de școală și se va accentua 

importanţa comunicării şi colaborării dintre elevi, cu 

familia, cu profesorii sau cu alţi factori,  pentru a 

soluţiona problemele specifice vârstei şi orice problemă 

care apare în general.  

Trecerea la tema nouă 

- Câţi dintre voi îşi fac temele zilnic?   

   - De ce aveţi nevoie să vă faceţi temele repede şi 

corect? 

   - De ce învăţăm? Care este motivul pentru care voi 

învăţaţi? 

    Trecerea la tema nouă se va realiza prin prezentarea 

unui studiu de caz în urma căruia vor putea fi extrase 

regulile unei învăţări eficiente, aceste informaţii venind 

chiar de la elevi. 

   Se prezintă o poveste în care sunt prezentate personaje 

cu care elevii se pot identifica.( ANEXA 1 ) 
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  - Care sunt motivele pentru care Andrei nu reuşeşte să-

şi facă temele, iar atunci când le face, sunt pline de 

greşeli? 

   - Cum şi când este indicat să ne pregătim temele? 

- la masa de lucru (birou), după odihnă; 

- trebuie evitate zgomotele; 

- camera trebuie să fie luminată şi aerisită; 

- informaţiile se reţin cel mai bine dimineaţa între orele 

9-10 sau după-amiaza între 17-19; 

- după 30-40 min. de studiu se face o pauză de 15-20 

min. pentru odihnă.   

 

PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT 

- Copii, ce înseamnă a învăţa? 

    Se realizează o schemă la tablă aplicând metoda 

ciorchinelui prin care elevii vor da şi alte sinonime ale 

verbului „a învăţa”. Ei vor apela şi la dicţionarul limbii 

române pentru a da cât mai multe informaţii. 

  Deci, a învăţa înseamnă a asimila o lecţie, o regulă,  a 

dobândi cunoştinţe prin studiu.  

   Într-un bol se găsesc câteva bilete pe care sunt scrise 

unele povestioare în care se ilustrează exemple sau 

contraexemple pentru un stil eficient  de învăţare, iar din 

aceste studii de caz şi din discuţiile care vor urma, vor 

putea fi extrase regulile unei învăţări eficiente.   

   Regulile unei învăţări eficiente: 

citirea integrală a lecţiei; 

citirea atentă; 

realizarea unui rezumat, a unei scheme a lecţiei; 

învăţarea logică; 

repetarea; 

reproducerea rezumatului; 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 103 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

repetarea. 

   Se vor arăta copiilor câteva planşe pe care sunt 

scrise unele proverbe româneşti despre învăţătură. 

Asigurarea feed-back-ului 

În continuare fiecare elev va primi câte un 

chestionar care, după ce va fi completat, aceştia vor 

descoperi propriul stil de învăţare.(ANEXA 2). 

   Se selectează răspunsurile mai semnificative şi se 

discută.  

Aprecieri verbale.Se vor face aprecieri verbale 

cu privire la modul cum au răspuns elevii. 

Anexa 1 

 Andrei, este un băieţel de vârsta voastră, care 

vine destul de des cu temele nefăcute la şcoală, iar când 

le face, sunt pline de greşeli. Dar haideţi să vedem cum 

arată o zi obişnuită din viaţa lui Andrei. Păi, sună 

clopoţelul. „Gata, s-a mai sfârşit o zi”, îşi spune Andrei 

şi porneşte spre casă. Ajuns acasă, se schimbă, mănâncă, 

apoi se apucă să-şi facă temele în sufragerie, cu 

televizorul deschis, ca să mai poată trage cu ochiul din 

când în când la desene. Bunica tot intră şi iese, sora lui 

Andrei vorbeşte la telefon cu prietena ei, tot în 

sufragerie, şi uite că deja a trecut o oră şi Andrei nu a 

scris mai mult de trei rânduri. „Ah, îmi trebuie manualul 

de română, îşi spune Andrei, unde mi-oi fi lăsat 

ghiozdanul?” se întreabă Andrei şi porneşte în căutarea 

manualului. „L-am găsit! Înapoi la treabă!...dar cine mă 

strigă la poartă? A, e Dragoş, vrea să ieşim la joacă. Ar 

trebui să-mi fac întâi temele, dar lasă, le fac când mă 

întorc” îşi spune Andrei şi fuge la joacă. Se întoarce 

acasă după 3 ore, obosit. Nu mai are chef de lecţii. 

Totuşi se apucă de ele, dar desenele îi atrag atenţia din 
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nou. În cele din urmă, adoarme cu capul pe caiet. 

Visează că îşi scrie temele, dar realitatea este că mâine, 

din nou, Andrei va merge la şcoală cu temele nefăcute.   

 

 1. Mihai este elev în clasa a V-a. Peste trei 

săptămâni urmează să aibă teza română, dar încă nu s-a 

apucat de învăţat; el se gândeşte că-i va fi mai uşor să 

reţină informaţiile dacă le învaţă doar cu câteva zile 

înainte de teză. 

 - Sunteţi de acord cu Mihai? Ce l-aţi sfătui? 

(Atunci când volumul materiei de învăţat este mai mare 

– cum ar fi de ex. pentru o teză – trebuie realizată o 

planificare în timp a materiei, astfel încât în ultimele zile 

să se repete ceea ce s-a asimilat.) 

 2. Adela este colegă de clasă cu Mihai. Spre 

deosebire de acesta, ea s-a apucat din timp de învăţat. În 

fiecare zi învaţă câte o lecţie şi imediat după ce o reţine 

o repetă de câte 5-6 ori. În ziua următoare, trece la altă 

lecţie din manual. 

 - Este corect modul în care procedează Adela? 

 3. George are obiceiul să înveţe întins în pat sau 

la masă în timp ce ronţăie câte ceva. De multe ori nu se 

mai poate concentra pentru că i se face somn sau foame 

în timp ce învaţă. Sora sa,      Ioana, învaţă stând în 

fotoliu în faţa televizorului. De multe ori privirea îi este 

atrasă de câte o melodie dar ea spune că este atentă doar 

la învăţat. 

 - Ce părere aveţi despre modul în care învaţă 

George şi Sora sa Ioana? Cum ar trebui să fie locul în 

care învăţăm? 

(Locul unde învăţăm trebuie să fie special pentru învăţat, 

la birou, de ex. Acest  loc trebuie să fie bine aerisit, 
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luminat, fără televizor sau casetofon în funcţiune. 

Învăţarea pe muzică este posibilă pentru unele persoane, 

cu condiţia ca sonorul să nu fie prea tare.)  

 4. Bogdan vrea să termine cât mai repede ce are 

de învăţat pentru lucrare ca să poată ieşi afară; ca 

urmare, îşi planifică să se aşeze la birou şi să nu se mai 

ridice 3-4 ore, până nu îşi va termina materia pentru 

lucrarea la română, cât şi celelalte teme. După o oră 

constată că nu prea se mai poate concentra, dar nu se 

ridică de la birou. Începe să răsfoiască o revistă din 

sertar şi visează cu ochii deschişi, gândindu-se că aşa se 

va odihni încât să poată învăţa din nou. 

 - Sunteţi de acord cu modul în care şi-a propus 

Lucian să înveţe? Ce credeţi că nu este bine? Cum ar 

trebui să procedeze acesta? 

(Pauzele sunt deosebit de importante. După 50-60 min. 

sunt necesare 10-15 min. de pauză, iar după 2-3 ore de 

învăţat este nevoie de o pauză mai lungă. Visatul cu 

ochii deschişi nu ajută cu nimic este un timp mort, 

trebuie să alegem o activitate diferită de cea de învăţare, 

care să ne relaxeze. 

 5. Maria şi-a planificat bine timpul şi materia pe 

care o are de învăţat pentru teză. Se aşază la birou cu 

cartea în faţă şi încearcă să citească cât mai atentă o 

lecţie. Citeşte până când i se pare că ştie lecţia bine, dar 

când mama ei îi pune o întrebare nu reuşeşte să 

răspundă. Îi spune mamei: „Nu aşa, întreabă-mă să-ţi 

spun lecţia de la început – doar o ştiu!”   

  - De ce credeţi că nu a ştiut Maria să răspundă la 

întrebările puse de mama ei? Cum aţi sfătui-o pe Maria 

să înveţe astfel încât să ţină minte mai uşor şi să nu se 

încurce la întrebări?  
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( Ar trebui să realizeze un rezumat sau o schemă a 

lecţiei. Să înveţe logic apoi să repete.) 

 

Anexa 2 

Numele…………………..         Data…………. 

STILUL MEU DE ÎNVĂŢARE 

Chestionar 

Notaţi cu X în căsuţa corespunzătoare descrierii 

propriului stil de învăţare: 

AFIRMAŢII DA NU 

1. Învăţ cu voce tare.   

2. Învăţ mai bine când am în faţă o imagine 

sau un text scris. 

  

3. Sunt capabil să îmi imaginez ceea ce 

învăţ. 

  

4. Am o memorie bună pentru cântece şi 

melodii. 

  

5. Îmi amintesc uşor mărimea, forma şi 

culoarea obiectelor. 

  

6.Mă plimb prin cameră în timp ce învăţ.   

7. Învăţ mai bine privind la altcineva.   

8. Pot înţelege o povestire când o aud 

înregistrată pe casetă. 

  

9. Mi se pare că este foarte dificil să stai 

mult timp liniştit. 

  

10. Urmăresc mai uşor indicaţiile scrise 

decât pe cele orale.  

  

11. Citesc cu voce tare materialul de 

învăţat. 

  

12. Învăţ în timp ce ascult muzică.   
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13. Elimin zgomotele care mi-ar putea 

distrage atenţia. 

  

14. Subliniez datele importante şi 

informaţiile esenţiale pe care doresc să le 

învăţ. 

  

15. Rog pe cineva să îmi pună întrebări 

despre materialul pe care l-am învăţat. 

  

16. Repet informaţiile învăţate.   

  

V.B 7” Cum vreau să fiu/ să fie”                                       

Facilitatori: Adina Popa, Iuliana Coman  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Anunțarea temei, precum și a competentelor 

specifice și a obiectivelor operaționale. 

Scurta incursiune în lumea valorilor  

La ce vă gândiți atunci când auziți cuvântul 

valoare?  

Elevii sunt împărțiți pe grupe, fiecare grupa 

primește câte un obiect: grupa I – un album de familie, 

grupa II – un album cu opere de arta, grupa III – o 

floare, un ziar sau o revista, grupa IV – o carte sfântă 

(Biblia, Coranul), grupa V- o carte de istoria romanilor, 

o carte de filozofie 

Ce valori vă inspira obiectele pe care le aveți în 

față? 

GRUPA I 

Realizați inventarul  principalelor valori, pornind de la 

maxime celebre. Marcati cu ,,+’’, pe cele importante și 

cu ,,-’’ pe cele neimportante și să realizați un top de 5 al 

acestora. 
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GRUPA II 

"Valorile de 24 K" 

De unde învățați valorile?  

Care este un exemplu de valoare foarte importantă 

pentru familia ta? 

Este vreo valoare pe  care nu ai comunicat-o sau 

împărtașit-o cu alții? Care este aceasta? 

Pentru a realiza o ierarhie a valorilor naționale, alegeți 

trei calități reprezentative pentru poporul român și 

ordonați-le după preferințe! 

Mentionați, pe baza tabelului de mai jos, o calitate care 

vă reprezintă cel mai bine. 

GRUPA III 

Tabel de valori personale conform celor 10 grupe 

ale lui Schwartz 

Încercuiește toate valorile personale care te 

caracterizeaza din lista lui Schwartz. Încearcă să le 

prioritizezi notând în dreptul lor foarte importantă, 

importantă, mai puțin importantă. Apoi notează-le pe 

cele mai importante în spatiul de mai jos (minim 3 sau 

maxim 10), notând în paranteze și categoria din care 

face parte. 

Validează-ți valorile personale folosind „Cei 5 <De 

ce?>” Validați valorile personale folosind ,,cei 5 de 

ce?’’ și  notați motivul care a validat valoarea 

respectivă. 

GRUPA IV 

Moto: 

Afară printre oameni, sub bolta de scântei, 

          Fii, omule, tu însuți, se spune de obicei” 

Realizati o harta a valorilor personale  
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Completați 

      Sunt important pentru……………… 

      Sunt îndrăgit pentru…………………. 

      Sunt criticat pentru…………………… 

      Sunt admirat pentru…………………… 

      Sunt detestat pentru…………………. 

Scrieți câte un cuvânt pentru imagine ta pentru tine, 

imaginea ta pentru altii, imaginea altora pentru tine 

GRUPA V 

“Prietenia este mai necesara decât soarele și apa” 

(proverb latin) 

Studiu de caz: prietenia 

Faceți portretul prieteului ideal!  

Ce presupune o prietenie adevarată? Prin ce se 

caracterizează ea?  

Concluziile facilitatorului:  

Prietenii își dăruiesc unul altuia respect, 

încredere, stima, afecțiune; deci o caracteristică a 

prieteniei este RECIPROCITATEA. 

O altă caracteristică a prieteniei este RELAȚIA DE 

EGALITATE. Nu ne împrietenim cu cei care ne privesc 

de sus, cu cei care vor sa ne domine. 

Nu ne schimbăm  prietenii după sezon. Caracteristica 

prieteniei , STATORNICIA. 

Sinceritatea și încrederea reciprocă 

Realizarea feed-back-uluui: 

Se cere fiecarei grupe de elevi sa caracterizeze, 

printr-un cuvânt modul în care s-a desfășurat ora. 

 

GRUPA I 

Realizati inventarul  principalelor valori, pornind 

de la maxime celebre 
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Marcati cu ,,+’’, pe cele importante si cu ,,-’’ pe cele 

neimportante si sa realizeze un top de 5 al acestora 

Maxime si cugetari 

Onoarea este un amestec natural de respect pentru 

oameni şi pentru sine. (Voltaire) 

Învăţătura îi conferă omului demnitate. (Denis Diderot) 

Graniţa între demnitate şi orgoliu o asigură modestia. 

(Aurel Baranga) 

Prietenia este cel mai de preţ bun al omului. Fără 

prietenie nu e dragoste, fără dragoste nu e prietenie. 

(Goethe) 

Iubirea este înrudirea omului cu Dumnezeu. Ea uneşte la 

maxim persoanele umane fără să le confunde. În iubire 

se arată plenitudinea existenţei. (Dumitru Stăniloae) 

Înţelepciunea e numai adevăr. (Goethe) 

Adevărul, o perlă care iubeşte adâncul. (Byron) 

Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se 

potriveşte cu firea omenească. (Ioan Slavici) 

Libertatea este sănătatea sufletului. (Voltaire) 

Sinceritatea nu înseamnă a spune tot ce gândeşti, ci a 

gândi tot ce spui. (Hipolyte de Livry) 

Trebuie să ai multă răbdare ca să înveţi să ai răbdare. 

(Stanislaw Jerzy Lec) 

Ce este toleranţa? Atributul umanităţii. (Voltaire) 

Generozitatea este virtutea celor tari. (Garabet 

Ibrăileanu) 

Onestitatea este primul capitol din cartea înţelepciunii. 

(Thomas Jefferson) 

Responsabilitatea este preţul măreţiei. (Winston 

Churchill) 

Imaginaţie. Un depozit de fapte, cu poetul şi mincinosul 

în coproprietate. (Ambrose Bierce) 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Voltaire
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Denis+Diderot
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Aurel+Baranga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Goethe
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Dumitru+St%E3niloae
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Goethe
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Byron
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ioan+Slavici
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Voltaire
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Hipolyte+de+Livry
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Stanislaw+Jerzy+Lec
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Voltaire
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Garabet+Ibr%E3ileanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Garabet+Ibr%E3ileanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Jefferson
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Winston+Churchill
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Winston+Churchill
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ambrose+Bierce
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Ceea ce numim plăcere este doar o ruptură, un interval 

între două stări dureroase.(Sri Nisargadatta Maharaj) 

Ordinea este forma de care depinde frumuseţea. (Pearl 

Buck) 

Fericirea este plăcerea sufletului. O simplă senzaţie, un 

sunet, o culoare, atingerea mâinii unei femei sau unui 

copil, dacă angajează sufletul, devine o fericire. 

(Garabet Ibrăileanu) 

A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar 

răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce 

crezi.( Sfântul Augustin) 

Cinstea este diamantul pe care virtutea îl poartă pe 

deget. (Voltaire) 

Cooperarea este convingerea profundă că nimeni nu 

poate reuşi dacă nu reuşesc toţi. (Virginia Burden)   

Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui 

vas.( definiţie de Socrate) 

Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci 

datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia că 

suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să 

devenim un popor vrednic. ( Mihail Sadoveanu) 

Încrederea este virtutea iubirii.(definiţie de Balzac)  

Familia este aceea care face ca omul să treacă de la 

egoism la altruism. ( Auguste Comte) 

Munca este dragoste devenită vizibilă. ( Khalil Gibran) 

Inteligenţa este putinţa de a vedea şi reproduce obiectiv 

cele ce există şi se întamplă. (Mihai Eminescu) 

Florii i se cere parfum, iar omului - politeţe. (proverbe 

indiene) 

Mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor 

noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sri+Nisargadatta+Maharaj
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Pearl+Buck
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Pearl+Buck
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Garabet+Ibr%E3ileanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sf%E2ntul+Augustin
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Voltaire
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Virginia+Burden
http://enciclopedie.citatepedia.ro/
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Socrate
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mihail+Sadoveanu
http://enciclopedie.citatepedia.ro/
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Balzac
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Auguste+Comte
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Khalil+Gibran
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mihai+Eminescu
http://proverbe.citatepedia.ro/despre.php?d=proverbe+indiene
http://proverbe.citatepedia.ro/despre.php?d=proverbe+indiene
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sf%E2ntul+Ioan+Gur%E3+de+Aur
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Iertare înseamnă identificarea omului cu idealul sau ţinta 

lui în viaţă.(Neville Goddard) 

Cultura este ceea ce rămâne în om când el a uitat tot. 

(B.F. Skinner) 

Curajul este ceea ce îţi trebuie pentru a sta în picioare şi 

a vorbi; curajul este şi ceea ce îţi trebuie pentru a sta jos 

şi a asculta. (Winston Churchill) 

Simplitatea este o haină care se poartă întotdeauna cu 

eleganţă.(Betty Marcovici) 

Dăruirea şi dărnicia au efect de bumerang în veşnicie. 

(Valeria Mahok). 

GRUPA a II-a 

De unde învățați valorile?  

Care este un exemplu de valoare foarte importantă 

pentru familia ta? 

Este vreo valoare pe  care nu ai comunicat-o sau 

împărtașit-o cu alții? Care este aceasta? 

Pentru a realiza o ierarhie a valorilor naționale, alegeți 

trei calități reprezentative pentru poporul român și 

ordonați-le după preferințe! 

Mentionați, pe baza tabelului de mai jos, o calitate care 

vă reprezintă cel mai bine. 

Valori naționale Locul I – 

5 puncte 

Locul II 

– 3 

puncte 

Locul III 

-1 punct 

POLITEȚE     

COMPASIUNE    

VERTICALITATE    

SMERENIE    

NOBLEȚE    

ABNEGAȚIE    

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Neville+Goddard
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=B.F.+Skinner
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Winston+Churchill
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Betty+Marcovici
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Valeria+Mahok
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BUNĂVOINȚĂ    

GENEROZITATE    

ECHIIBRU    

ÎNTELEPCIUNE    

ARMONIE    

SACRIFICIU    

ENTUZIASM    

FIDELITATE    

PERSEVERENȚĂ    

ALTRUISM    

RĂBDARE    

ÎNTELEGERE    

PURITATE    

SACRALITATE    

CONSEVENȚĂ    

HĂRNICIE    

AFECȚIUNE    

IERTARE    

CREDINȚĂ    

CANDOARE    

DEVOTAMENT    

ZÂMBET    

 

  Grupa a III-a 

Tabel de valori personale conform celor 10 grupe ale lui 

Schwartz 
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Universalism [Înțelegere, apreciere, toleranță și protecție  

pentru binele oamenilor și al naturii]  

Deschidere                                       Comuniune cu natura  

O lume frumoasa                             O lume pacifista Înțelepciune                                     

Egalitate                                           Liniste sufletească                           

Protecția mediului                             Dreptate socială  

Putere [statut social și prestigiu, control sau  

dominanță asupra oamenilor și resurselor]  

Recunoaștere socială                       Bogație  

Putere socială                                   Autoritate  

Păstrarea imaginii personale în public  

Binefacere [conservarea și îmbunătățirea bunăstării celor  

apropiați]  

Prietenie adevarată                                        Dragoste matură  

O viața cu sens                                            O viața spirituală  

Responsabilitate                                         Loialitate  

Onestitate                                                  Săritor  

Iertare  

Realizare [succes personal prin demonstrarea  

Competențelor conform standardelor sociale]  

Influent  

De succes  

Ambițios  

Capabil  

Inteligent  

Tradiție [respect, apartenență și acceptare a tradițiilor, ideilor pe 

care cultura tradițională și religia le furnizează] 

Umilință                                                          Detașare  

Respect pentru tradiție                                    Credință  

Moderație                                                       Acceptarea soartei  

Hedonism [plăcere și satisfactie personală]  

Bucuria de a trăi  

Indulgent cu sine  

Plăcere  
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Conformitate  
[limitarea acțiunilor, înclinațiilor, și impulsurilor ce ar putea să 

deranjeze pe alții sau să încalce normele și așteptările sociale]  

Auto-disciplina  

Respect pentru bătrâni  

Politețe  

Obediență 

Stimulare  
[senzații tari, lucruri noi și provocări  

adevărate]  

Îndrăzneala  

Varietate în viață  

Senzații tari în viață  

Siguranță  
[siguranța, armonie și stabilitate în societate, relații și pentru sine]  

Auto-direcție  
[independență în gândire și în acțiune,  

libertare de decizie de a crea și de a explora]  

Sanatate  

Siguranta familiei  

Ordine sociala  

Curatenie  

Intoarcerea favorurilor  
Securitate nationala  

Sentimentul de apartenenta  

Libertate  

Curiozitate  

Independența  

Creativitate  

Alegerea propriilor obiective  
Intimitate  

Respect de sine  
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Încercuiește toate valorile personale care te 

caracterizează din lista lui Schwartz. Încearcă să le 

prioritizezi notând în dreptul lor foarte importantă, 

importantă, mai puțin importantă. Apoi notează-le 

pe cele mai importante în spatiul de mai jos (minim 3 

sau maxim 10), notând în paranteze și categoria din care 

face parte. De exemplu: “Pritenie adevarată” 

(binefacere). 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Validează-ți valorile personale folosind „Cei 5 <De 

ce?>” Validați valorile personale folosind ,,cei 5 de 

ce?’’ și  notați motivul care a validat valoarea respectivă 

GRUPA a IV-a 

Moto: 

„Afară printre oameni, sub bolta de scântei, 

                            Fii, omule, tu însuți, se spune de 

obicei” 

Realizati o harta a valorilor personale. 
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Completați 

      Sunt important pentru……………… 

      Sunt îndrăgit pentru…………………. 

      Sunt criticat pentru…………………… 

      Sunt admirat pentru…………………… 

      Sunt detestat pentru…………………. 

Scrieți câte un cuvânt pentru imagine ta pentru 

tine, imaginea ta pentru altii, imaginea altora pentru tine: 

 

 +  +  

      

imaginea ta             

pentru  tine 

 imaginea ta 

pentru                       

alții 

 imaginea 

altora 

pentru             

tine 

 

GRUPA a V-a 

Studiu de caz: prietenia 
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“Prietenia este mai necesară decât soarele 

și apa” (proverb latin) 

Faceți portretul prietenului ideal!  

Ce presupune o prietenie adevărată? Prin ce se 

caracterizează ea? Descoperiți caracteristicile prieteniei, 

pornind de la  afirmații celebre:  

“Cei care cer prietenia fără a o da în schimb sunt 

hoți de suflete .” (N. Iorga) 

“Egalitatea este sufletul prieteniei “ sau 

“Prietenia ne face egali” 

(Dați exemple din propria experiență!) 

”Nu-ți face repede prieteni, dar după ce ți i-ai 

făcut, nu-i îndepărta repede de tine.“(Solon) 

       (Dați exemple din propria experientță) 

Recunoaște -ți o alta caracteristică a prieteniei 

adevărate din textul: 

       “A trada încrederea prieteniei, a arunca în gura 

lumii tainele ce ți-au fost încredințate, a huli cu bună 

știință prietenul pe care l-ai înșelat și care te respectă 

încă, acestea nu sunt greșeli sunt josnicii sufletești.” 
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VI. INSTRUMENTE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ ”MIHAI TICAN RUMANO”, 

BEREVOEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 

VI.A1: Copiii toți sunt la fel!                                                   

Facilitator: Moiceanu   George Nicolae 

 

Captarea atenției 

Joc energizant:  

Scop: fiecare  parinte scrie pe o rază cîte un sinonim ce 

se referă la „Respect” 

       
stimă    onoare 

cinste         Respect                        preţuire 

                                 consideraţie 

apreciere 

Fiecare îşi argumentează răspunsul. 

Li se le cere părinților să noteze trei persoane pe 

care le respectă în mod deosebit (persoane care există în 

viața lor). Apoi discută cu elevii alegerile lor pornind de 

la aceste întrebări: Ce anume vă determină să scrieți 

numele acestor persoane? Le respectați pentru cine sunt, 

pentru ce au sau pentru ce fac? Ce are de-a face cu voi și 

cu valorile voastre, ceea ce respectați la persoanele de pe 

listă? Ce spune asta despre voi? 

Prin intermediul unei prezentări Power Point se prezintă 

definiția respectului și exemple de situații în care se 
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manifesta respectul față de sine și respectul față de 

ceilalți dar și lipsa de respect. 

Se vizionează un filmuleț pe YouTube (For the 

birds) și le cere acestora să identific comportamentele 

negative, cum se manifestă lipsa de respect și cauzele 

care au dus la aceste comportamente. 

 

DIRIJAREA ȊNVĂȚĂRII 

Exerciții specifice temei: 

1. Fiecare părinte va  completa individual fişa ,,Steaua 

respectului de sine” 

- După completarea fişelor, se vor discuta şi analiza, în 

grup, temele abordate în fişă şi dificultăţile întâlnite. 

2. Diferiți și totuși la fel 

-Se împarte elevii în grupuri de câte 3. Fiecare grup 

primește câte 2 foi. Pe o foaie elevii trebuie să scrie ceva 

ce toți membrii grupului au în comun (dar nu trăsături 

fizice). Pe cealaltă foaie trebuie să scrie cel puțin 2 

calități unice ale fiecărui membru din grup. 

3. Sa depășim prejudecățile 

- Profesorul face un tabel care conține mai multe 

categorii de oameni (femei, bărbați, adolescenți, oameni 

săraci, oameni bogați …..) pe tabla și le solicită 

părinților să vină pe rând și să scrie câte un cuvânt sau o 

frază pe care o consideră definitorie pentru categoria 

respectivă. Se pot folosi și întrebări ajutătoare : Ce 

gândim despre aceste persoane/categorii ? Ce 

presupunem despre ele?  

   După ce se completează tabelul se discută despre 

fiecare lucru completat în parte dacă este ceva ce știu 

sau ceva ce au auzit că ar fi așa / presupun că este așa. 

Evaluare (Rețeta respectului) 
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Părinții sunt invitați să conceapă o rețeta 

„culinară” a respectului cu ingrediente și mod de 

preparare cât mai originale și ingenioase.  

Moment final 

Profesorul coordonator prezinta concluziile finale 

specifice temei. 

Clarifică eventualele neînțelegeri.  Salută părinții. 

 

VI.A3: O sansa in plus pentru copilul meu                                       

Facilitator: Diaconu Anttonela 

        Facilitatorul invită părinții să propună câteva 

reguli pe care să le respecte cu toții pe parcursul 

activității. Regulile vor fi notate de formator pe tablă, 

astfel ȋncât să fie vizibile pentru ȋntregul grup. 

Educația este un pricipiu etern care deseori este 

asociat numai cu scoala în sine ca institutie, cu notele 

obținute și parcursul școlar normal al fiecărui elev. 

Această asociere deseori are un impact negativ asupra 

atitudinii noastre asupra învățării. 

      Captarea atenției.  

Se face prin inițierea unui brainstorming ce are 

ca punct de plecare cuvântul EDUCAȚIE    

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Cursanții ajung să conștientizeze importanța 

educației permanente pornind de la asocierea cuvântului 

cu ceea ce ei consieră a fii educația. Prin completarea 

chestionarului realizează gradul de implicare în educația 

propriului copil, iar prin discutarea afirmațiilor 

prezentate de formator constientizează faptul că modul 
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în care privim educația influențeaza și performanta 

școlară a propriului copil. 

Prin analizarea studiilor de caz se aprofundează motivele 

care stau la baza comportamantelor „actorilor”. 

Evaluarea activității 

 •Joc didactic; 

 •Chestionar 

Participanţii sunt rugaţi să exprime pe o umbrelă 

desenată pe tablă/ flipchart sau un şablon creat de 

facilitator impresii trăite în urma acestei activităţi: un 

gând, o emoţie, un desen simplu, o notă 

Evaluare: 

      Pe parcursul activității participanţii s-au dovedit 

interesați de activități, s-au implicat în activitate 

devenind creativi, au lucrat în echipă, s-au energizat, au 

adresat întrebări de clarificare. Principalele rezultate 

aşteptate sunt îmbunătăţirea relaţiilor interculturale, 

activităţile educative desfăşurate au vizat formarea 

comportamentului empatic pentru acceptarea diversităţii 

de opinii şi atitudini. 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE 

Bună ziua! 

Îți mulțumim pentru cele 5 minute acordate completării 

acestui chestionar. 

Chestionarul este anonim. 

Încemăsurăeştimulțumit(ă) de 

conținutulşiabordareaactivității? 

Te rugăm să ne spui dacă: 

Tema şi Materialele folosite 

au fost interesante 

 

(1       2        3        4     5)    

1-punctaj mic; 

5-punctaj mare. 
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S-a folosit corect 

prezentarea şi activitățile 

practice 

 

Facilitatorii-cadre didactice 

ți s-au părut cooperanți, 

inventivi şi ataşați de copii 

 

Ai putut să-ți exprimi 

părerile 

 

Evaluați activitatea de astăzi 

pe o scală de la 1 la 5 

 

2.Ați descoperit ceva nou, interesant(despre 

voi,despreceilalți)?Ce anume? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

3.Dacă ați desfăşura o astfel de activitate ,ce ați dori să 

schimbați? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

VI.A4: Copii egali, adulți de succes!                                                  

Facilitator: Sava Cristina 

 Regulile grupului 

       Facilitatorul invită părinții să propună câteva reguli 

pe care să le respecte cu toții pe parcursul activității. 

Regulile vor fi notate de formator pe tablă, astfel ȋncât să 

fie vizibile pentru ȋntregul grup. 

    Facilitatorul anunță părinții că vor participa la un 

exercițiu de spargere a gheții care va anticipa tema orei 

respective;  
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     Se formează  două grupe și prima grupă enumeră 

câteva drepturi ale copiilor iar cealaltă grupă scrie 

responsabilită- țile  ce decurg din drepturile pe care le au 

copiii. Trebuie să asocieze responsabilitățile cu dreptul 

potrivit. 

 

Captarea atenției.  
Facilitatorul le spune părinților că a întâlnit un copil 

foarte nemulțumit de sine și de colegii care-l 

marginlizau și de de aceea este foarte nefericit. Le 

prezintă imaginea  “Discriminarea ucide vise!” 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Facilitatorul le prezintă o imagine  “în copilărie 

se pun bazele unui adult echilibrat emoțional” și se 

discută despre cele mai importante aspecte ale creșterii 

unui copil. Se identifică atitudini tolerante, deschise, de 

acceptare şi înţelegere firească între români şi rromi. Se  

conștientizează importanța educației și a școlii în 

formarea viitoare a copiilor.  Se comunică sentimente, 

emoții. 

Facilitatorul  îi organizează pe părinți în două 

grupe  și le cere să scrie câteva metode pentru “Cum 

educăm un copil pentru succes?” .  Fiecare grupă își 

desemnează un reprezentant. Acesta citește variantele  

propuse  și se votează cele mai bune și se justifică 

alegerea. 

Se concluzionează că fiecare copil este diferit şi 

nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi, 

câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea: toţi au 

nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de 

exerciţiu. Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. 
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Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au nevoie de un 

anumit control din partea acestuia pe măsură ce îşi 

dezvoltă încrederea în sine şi dobândesc propria 

experienţă. Rolul părinților și al cadrelor didactice este 

să le „traducă“ realitatea copiilor, oferindu-le esența tare 

a succesului – învățarea. 

Evaluarea activității 

 •Joc didactic; 

 •Chestionar 

Facilitatorul citește împreună cu părinții un 

material motivațional https://www.viata-

libera.ro/sfaturi/70632-sfatul-psihologului-cum-ne-

putem-pregati-copiii-sa-aiba-succes-in-viata  și  apoi le 

propune părinților scurte comentarii, păreri, impresii și-i 

invită să realizeze “Copacul dorințelor” – Ce vreau să 

devină copilul meu….. (părinții scriu pe frunzele 

copacului ce vor să ajungă propriul copil). Fiecare  

părinte  va pune o frunză pe  crengile  copacului,frunză  

pe care este notată o meserie pe care ar vrea să o aibă 

elevul-  viitorul adult. 

 

VI.A5. Copii egali, adulți de succes!                                 

Facilitatori: Pană Maria, Mămularu Adriana 

Captarea atenţiei  

Se poartă discuții despre Drepturile Copiilor și 

importanța respectării acestora.  

     Părinții sunt încurajați de cadrele didactice să-și 

exprime părerile privind tema propusă dezbaterii pentru 

a realiza o lucrare cât mai completă. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

https://www.viata-libera.ro/sfaturi/70632-sfatul-psihologului-cum-ne-putem-pregati-copiii-sa-aiba-succes-in-viata
https://www.viata-libera.ro/sfaturi/70632-sfatul-psihologului-cum-ne-putem-pregati-copiii-sa-aiba-succes-in-viata
https://www.viata-libera.ro/sfaturi/70632-sfatul-psihologului-cum-ne-putem-pregati-copiii-sa-aiba-succes-in-viata
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Întreaga omenire este răspunzătoare de 

asigurarea drepturilor omului, în general, și ale copilului 

în special. Părinții trebuie să explice copiilor că 

Drepturile copilului reprezintă ceva care  se cuvine 

fiecărui copil și de care trebuie să se bucure, dar este 

necesar să conștientizeze că au și responsabilități. 

Ei(părinții) sunt cei care, împreună cu școala,  formează 

caracterul copiilor.  

Prezentarea planșei Drepturile copilului și a imaginilor 

corespunzătoare 

Joc: Balonul cu aer cald 

Pe o planșă este desenat un balon cu nacelă. Vom 

pleca într-o călătorie imaginară și vom lua cu noi 

drepturile copilului, sub formă de bagaje. La un moment 

dat, balonul se defectează și mai trebuie să-l ʺușurămʺ. 

Vom renunța la drepturi, pe rând. Și, pentru că, probabil 

ultimul drept care va rămâne va fi dreptul la viață, le voi 

mulțumi și îi voi încuraja să-i învețe pe copii să militeze 

toată viața pentru viață și pace. 

Obținerea performanței: 

Se vor împărți fișe cu diverse situații(anexa) și li 

se cere să  spună ce ar face dacă ar fi părinții din cazurile 

prezentate. Se vor purta discuții, apoi fiecare participant 

va trebui să formuleze o idee pornind de la textele citite.  

    Se vor nota ideile  pe o coală de flipchart. 

Asigurarea retențiri și a transferului. 

Fiecare părinte primește câte o fișă care cuprinde 

o povestioară ce sugerează încălcarea unui drept(anexa). 

Ei au sarcina de a găsi un drept potrivit, de care este 

privată persoana din povestioară. 
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   Urmărește ca părinții să se ajute și să colaboreze 

pentru realizarea sarcinilor propuse. Oferă explicații și 

sprijin unde este necesar. 

Evaluarea: 

Împarte fiecărui părinte un post-it pe care va 

trebui să deseneze o față care să reflecte modul în care s-

au simțit pe parcursul orei. 

Activități: 

Situație: Seară. Camera copilului este plină de 

jucării, cărți deschise peste tot și fiecare centimetru de 

podea este acoperitcu haine, cărți, caiete. Îi spui că este 

momentul să își facă curat în cameră. Te întorci după 15 

minute și observi că au fost strânse doar o parte din 

lucruri și copilul se joacă pe telefon în loc să termine de 

strâns. 

Situație: Ești la masă cu niște prieteni, care au la 

rândul lor un copil mai mic decât al tău, George, să-i 

zicem. El mănâncă cu poftă, pe când copilul tău 

mănâncă mai încet, se mai uită pe fereastră. Toată lumea 

a terminat, dar copilul tău mai are ceva de povestit și nu 

prea vrea să mănânce. Asta te enervează, mai ales când 

vezi că George e deja la desert. 

Situație: Ai o prietenă în vizită, iar copilul tău e 

plin de energie și aleargă peste tot. Mută scaune și vine 

întruna să îți mai arate ceva sau să te întrebe ceva. Nici 

nu puteți termina o propoziție, că cel mic mai face ceva 

care îți necesită atenția. Prietena spune, pe jumătate în 

glumă: „Mai poți cu el, draga mea?”. 

Situație: Mergi să iei copilul de la grădiniță și 

observi că este ud, a făcut pe el. El deja se fâstâcește și 

tu te simți rușinată că s-a scăpat pe el în public. Este în 

perioada în care încearcă să se obișnuiască fără scutec și 
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deja a reușit asta vreo câteva zile. Doar că azi, nu s-a 

putut abține. 

Situație: Vine copilul, adolescent deja, acasă și 

îți spune că nu mai vrea să facă vioară. Îi plătești 

cursurile de câțiva ani buni și, deși ți-a mai zis de câteva 

ori că nu îl reprezintă acest instrument, tu ai insistat să 

mai încerce. Deja îl vedeai în concerte și erai sigură că o 

să îi asigure un viitor, dar copilul vrea să renunțe. 

Această decizie te doare. 

Situație: Copilul se trezește și își face patul 

singur. Doar că nu a pus și cuvertura, iar pernele sunt în 

mijlocul patului. Tu observi că nu e bine făcut și vrei să 

intervii. 

GRUPA NR.1 

 “ – Eu nu mă mai duc cu oile, mamă! De două 

luni de zile nu m-am dus la şcoală. Au să mă lase 

repetent. 

Parcă dacă te duci nu te lasă! răspunse femeia. 

N – auzi că nu mă lasă? zise băiatul necăjit. 

Păi, învaţă! zise femeia. 

Cum să învaţ? 

Ia şi tu o carte când pleci cu oile şi învaţă! 

Ce carte, mamă, care carte? Nici citire n-a vrut tata să-

mi cumpere. Dacă m-ar lăsa să mă duc la şcoală … “ 

(Marin Preda – Moromeţii) 

GRUPA NR. 2 

 “Era un frig cumplit. Ningea şi se făcea noapte. 

Era cea din ultimă noapte a anului, noapte de Anul Nou. 

Pe frigul şi pe întunericul acesta mergea pe stradă o 

fetiţă săracă, desculţă şi cu capul gol. Ea s-a aşezat într-

un ungher între două case. 
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 A doua zi, dimineaţă, fetiţa zăcea moartă, 

degerată de frig. 

(H. C Andersen – Fetiţa cu chibriturile) 

GRUPA NR.3 

 Cezar a cunoscut pe internet un copil de vârsta 

lui. El se numeşte Mircea. Comunicau foarte bine, se 

înţelegeau minunat. Descoperiseră, că au multe 

preocupări comune, că gândesc la fel. Toate acestea 

până în ziua în care Cezar a aflat că Mircea este 

imobilizat într-un scaun cu rotile. Din acel moment, 

Cezar a devenit mai rece, mai distant cu Mircea. El nu se 

putea împăca la ideea că împreună cu Mircea nu va 

putea juca fotbal, nu va alerga sau nu va face excursii pe 

munte. 

Astfel, Mircea era tare nefericit. 

 

VI.B1” Diferiți, dar împreună”                       

Facilitatori: Moiceanu George, .Moiceanu 

Nicoleta 

Regulile grupului 

Facilitatorul invită elevii să propună câteva 

reguli / principii pe care să le respecte cu toții pe 

parcursul activităților. Acestea vor fi notate de formator 

pe tablă , astfel încât să fie vizibile pentru întregul grup 

Activitate introductivă- 

Facilitatorii le adresează copiilor întrebări: 

Ce puteți face la vârsta voastră (acasă, la scoală, pe 

stradă, etc)? 

Ce nu puteți face? Din ce motive? 

Ce sarcini/responsabilități aveți la vârsta voastra? 
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Sub îndrumarea profesorilor se realizează 

ciorchinele cu datele privind satul natal. Se construiește 

o diagrama a populației satului și se realizează  structura 

populatției după etnii. 

Discriminarea și Nondiscriminarea 

Exercițiu (Am fost discriminat/ă, am discriminat).  

Reflecție: 

De ce am discriminat? De ce am fost discriminat/ă? 

Cum m-am simțit? Cum s-a simțit celălalt? 

Din ce motive discriminează oamenii? 

Concluzii: 

Oamenii discriminează pe baza experienței personale, a 

influenței celor din jur, a culturii din care fac parte etc.; 

Cu toții avem aceleași drepturi, indiferent de rasă, 

religie, sex, orientare sexuală, naționalitate, aspect fizic 

etc.; 

E ok să ne alegem prietenii în funcție de gusturi, 

preferințe, interese comune etc., dar dacă, spre exemplu, 

excludem un coleg dintr-o echipă de proiect pentru că 

este de altă etnie sau dacă îl marginalizăm pe seama 

aspectului său fizic, atunci vorbim despre încălcarea 

unor drepturi; 

Comportamentul este diferit de Identitate – 

comportamentul cuiva ne poate afecta (dacă cineva ne 

face rău în vreun fel), dar identitatea, nu (cum ne 

naștem, cum alegem să fim, să arătăm etc.) 

Un comportament greșit al unei persoane care aparține 

unui anumit grup nu este reprezentativ pentru toate 

persoanele din grupul respectiv. 

Dansuri populare și tiganești 
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Prin realizarea acestui program elevii au arătat că nu 

există bariere etnice și că trebuie respectate obiceiurile 

tradițiile și valorile tuturor. 

Evaluarea activității   

Moment de evaluare : 

Chestionar/  FormulareFeeadbeck 

Elevii vor primi un chestionar in care isi vor exprima 

parerea asupra activității desfasurate. 

 

IV.B2: Ești ca mine, sunt ca tine!                                                                        

Facilitator: Florin Ceapraz 

      Regulile grupului 

       Facilitatorul invită elevii să propună câteva reguli 

pe care să le respecte cu toții pe parcursul activității. 

Regulile vor fi notate de formator pe tablă, astfel ȋncât să 

fie vizibile pentru ȋntregul grup. 

     „Astăzi, prin exerciţii şi jocuri diverse vom vedea că 

oamenii se diferenţiază după înfăţişare, gusturi, 

preferinţe, după naţionalitate şi limba vorbită, după 

credinţa pe care o au, după ocupaţie şi obiceiuri, dar se 

acceptă așa cum sunt și conviețuiesc laolată.” 

Captarea atenției.  

Se face prin citirea unui articol. Se citește un articol din 

presa internetului despre manifestarea respectului față de 

sănătatea omului. https://singlebell.net/respectul-fata-de-

propria-persoana/ 

   Apoi se folosește metoda RAI pentru a înțelege mai 

bine mesajul transmis. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII. 

https://singlebell.net/respectul-fata-de-propria-persoana/
https://singlebell.net/respectul-fata-de-propria-persoana/
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            Cursanții au aflat caracteristicile celor din jurul 

lor, deosebirile  şi asemănările dintre ei luând parte la o 

dezbatere. Facilitatorii au stabilit cu elevii asemănarea 

dintre personajele textului Povestea Curcubeului şi 

colectivul grupei lor. Precum sunt diferite culorile 

curcubeului, așa  şi ei sunt un colectiv cu persoane 

diferite, dar au învăţat să se accepte aşa cum sunt, au 

devenit prieteni şi chiar se iubesc. 

        S-a scris tema pe tablă: Ești ca mine, sunt ca tine! 

      Se discută cu elevii pe baza textului citit, se fac 

asemănări între personaje  cu persoanele din jur, se 

extrag cuvintele “cheie” care se referă la acceptare, 

peietenie, înțelegere, armonie, toleranță, cooperare, 

sprijin reciproc, sinceritate și se scriu pe ghindele pe 

care le-au primit alături de frunze. Se prezintă  jetoane 

cu persoane din rase diferite, se discută despre 

diferenţele legate de culoarea pielii, forma ochilor şi 

înălţime, origine, religie, tradiții, port.  Se face 

precizarea că plantele au nevoie de atenţie, iubire, grijă, 

respect, toleranţă, pentru a se dezvolta, precum şi noi 

oamenii. 

Evaluarea activității 

 •Joc didactic; 

 •Chestionar 

Se propune să jocul ,,Cine-l recunoaşte, câştigă!” 

Se explică regulile jocului:”Un elev descrie unul dintre 

colegii săi fără a spune cine este, iar ceilalți notează dacă 

ştiu cine este colegul. Câştigă cine recunoaşte mai multe 

persoane descrise şi este aplaudat.” La finalul activităţii 

se realizează „POMUL PRIETENIEI”, unde fiecare elev 

va pune o ghindă (pe care este notată o caltate/defect a 
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celor care sunt ca noi) pe crengile unui pom, iar frunzele 

realizate în timpul activităţii, vor fi lipite între acestea. 

     

VI.B4:Eu pot, eu vreau să fiu fericit!                                  

Facilitator: Ionela Gabriela Ciublea 

joc didactic  interactiv: Exerciţiu de spargere a gheţii -

„Nume-adjectiv”  

Participanţii  trebuie să-şi spună prenumele şi un 

adjectiv care îi reprezintă:EX. –Andrei -ambiţios. 

 

Dirijarea învățării 

Activitatea 1: timp de lucru – 10 minute 

Se lucrează frontal şi la nivelul colectivului de 

elevi. Solicit unui elev să citească textul de pe fişa 1, 

apoi rezolvă sarcinile în grupe. Se discută frontal 

răspunsurile.Se vor accentua discuţiile despre rolul 

aspectelor materiale în dobândirea  fericirii, se 

comentează atitudinea deschisă şi pozitivă a 

personajului păstorului în paralel cu decizia finală a 

regelui. (Se poate citi lectura până la decizia finală a 

regelui, solicitându-le elevilor să se pună în rolul de 

suveran pentru a găsi o soluţie, apoi se confruntă cu 

textul şi se discută diferenţele de opinie.) 

Activitatea 2: timp de lucru – 15 minute 

Se solicită elevilor să lucreze în perechi pentru a 

rezolva sarcinile de pe fişa 2, apoi se comentează 

răspunsurile. Se evidenţiază faptul că fericirea este o 

stare afectivă şi o atitudine care  trebuie formată şi 

întreţinută. Se scriu pe tablă acţiunile care îi fac fericiţi 

pe elevi şi se încearcă o definiţie a fericirii. Se alege din 

lista primită citatul sau citatele care se apropie cel mai 
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mult de răspunsul lor şi se argumentează. Se 

accentuează idea că momentele care odată au adus 

fericire sunt sursă de stări afective pozitive pentru mai 

târziu. 

Activitatea 3: timp de lucru – 15 minute 

Discuţiile finale vor evidenţia faptul că fericirea 

se învaţă precum orice deprindere de comportament şi 

că aceasta depinde de raportul lor cu ceilalţi şi cu ei 

înşişi.Fericirea este o opţiune pe care o face fiecare 

atunci când decide să zâmbească sau să se încrunte, să 

asculte sau să judece. Se conduc discuţiile în aşa fel 

încât elevii să înţeleagă că fericirea lor depinde şi de 

alegerile pe care le fac în viaţă nu doar de numărul 

banilor sau tipul maşinilor pe care le pot conduce. 

 Obținerea performanței și realizarea feed-back-ului  

Elevii vizionează filmuleţul” DE CE 

ZÂMBIM!!!” După ce urmăresc acest film, elevii trag 

concluzii. 

Completează ”Copacul Fericirii!” 
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        Evaluare: 

      Pe parcursul activității participanţii s-au dovedit 

interesați de activități, s-au implicat în activitate 

devenind creativi, au lucrat în echipă, s-au energizat, au 

adresat întrebări de clarificare. Principalele rezultate 

aşteptate sunt îmbunătăţirea relaţiilor interculturale, 

activităţile educative desfăşurate au vizat formarea 
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comportamentului empatic pentru acceptarea diversităţii 

de opinii şi atitudini. 

     

VI.B5: Noi toti pentru integrare!               

Facilitatori: Pană Maria, Mămularu Adriana, 

Căpățînă Doina 

             Facilitatorii invită elevii ,care sunt împărțiți pe 

grupe,să propună un lider pentru fiecare grupă.  

Captarea atenției   
       Se poartă discuții despre sărbărorile ce vor urma: 

Ziua Națională și Sărbătorile de iarnă .  Se asigură un 

fond muzical specific. Se realizează un ciorchine cu 

titlul ,,Sărbători de iarnă.” 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

            Participanții au aflat despre  ce sunt  tradițiile, 

despre faptul că tradițiile definesc și individualizează un 

popor, ele sunt rezultat al experienței poporului, sunt un 

ansamblu de datini, credințe transmise prin viu grai din 

generație în generație.  

Obiceiurile se pot clasifică în:  

-Obiceiuri care marchează diferite evenimente ce se 

desfășoară de-a lungul anului(sunt ciclice). 

- Obiceiuri care marchează un moment important din 

viața omului: naștere, căsătorie, moarte. 

    Se solicită elevilor să prezinte obiceiuri practicate în 

familiile lor. Sunt grupate în obiceiuri comune ambe- lor 

comunități și obiceiuri specifice doar uneia dintre ele. 

     Se subliniază faptul că tradițiile și obiceiurile au 

fost transmise de la o generație la alta în principal prin 



  
Colecție de instrumente de dezvoltare a abilităților 

personale utile în mediul multicultural la copii 2020 

 

A.D.A.P.T.-2018-EY-PICR-R1-0012 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe” Pagină 137 

Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, 

Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP), 2014-2021 

intermediul familiei și că, de-a lungul timpului, 

comunitățile au împumutat obiceiuri și tradiții specifice 

de la o etnie la alta. 

Evaluarea activității 

Solicită să realizeze podoabe pentru pomul de 

Crăciun. Se asigură un fond muzical specific 

Sărbătorilor de Iarnă: colinde românești.  

     Elevii primesc materiale necesare pentru 

realizarea unei Brățări a prieteniei. Discută despre 

semnificația acestui obiect –simbol. 

         Evaluare: 
       Pe parcursul activității participanţii s-au dovedit 

interesați de activități, s-au implicat în activitate 

devenind creativi, au lucrat în echipă, s-au energizat, au 

adresat întrebări de clarificare. Principalele rezultate 

aşteptate sunt îmbunătăţirea relaţiilor interculturale, 

activităţile educative desfăşurate au vizat formarea 

comportamentului empatic  pentru acceptarea diversităţii 

de opinii şi atitudini și a creativității. 

 

VI.B6: De ce să ne schimbăm?                                                           

Facilitator, Diaconu Anttonela 

Regulile grupului 

       Facilitatorul invită elevii să propună câteva reguli 

pe care să le respecte cu toții pe parcursul activității. 

Regulile vor fi notate de formator pe tablă, astfel ȋncât să 

fie vizibile pentru ȋntregul grup. 

      Captarea atenției.  

Se face prin inițierea unui exercițiu de spargere a 

gheții care va anticipa tema orei respective;  
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      Se ȋmpart elevii ȋn 2 grupe și fiecare grupă scrie 

numele celor din grupă unul sub altul. Trebuie să scrie ȋn 

dreptul fiecăruia câte un cadou pe care i l-ar da sub 

forma unei calități. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Prin vizionarea unei benzi desenate, facilitatorul 

le solicită elevilor să identifice situații în care stima de 

sine este scăzută, să identifice situații în care se 

manifestă stima de sine, să conștientizeze necesitatea 

autocunoașterii, să comunice sentimente, emoții 

Evaluarea învățării: 

Prin vizionarea filmulețului motivațional elevii 

ajung la concluzia că constientizarea propriilor calități și 

defecte printr-o stima de sine ridicată duce la 

schimbarea în bine a propriei persoane, lucru benefic 

atât pentru sine cât și pentru societate. 
 

VI.B7. Cum vreau eu să fie!                                                            

Facilitator, Bordeanu Mariana     

 

Organizarea grupului - Se asigură climatul 

necesar unei bune desfășurări a activității. Facilitatorul 

invită elevii să propună câteva reguli care trebuie  

respectate  pe parcursul activității. Regulile vor fi notate 

pe tablă, astfel ȋncât să fie vizibile pentru ȋntregul grup. 

  Captarea atenţiei : Se face prin metoda 

brainstorming:,,- Să-mi spuneţi ce vă vine ȋn minte cȃnd 

auziţi cuvȃntul - folclor !” 

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 
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Prezint copiilor prezentarea PPT care ilustrează 

folclor din zona noastră. Elevii vor înţelege semnificaţia 

tradiţiilor româneşti.    

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Facilitatorul le solicită elevilor să privească cu 

atenție aceste datini şi obiceiuri de iarnă și să descopere  

caracteristici ale acestora. 

      Se ȋmpart elevii ȋn 5 grupe și fiecare grupă va 

descrie cȃte un obicei de iarnă : colinde,  steaua, capra, 

pluguşorul, sorcova.  Fiecare grupă își desemnează un 

reprezentant. Elevii votează cel mai bun text și justifică 

alegerea.   

Evaluarea activității: 

Facilitatorul le distribuie elevilor cȃte o  fișă şi 

prin metoda ,,Hȃrtia de un minut”, apoi ȋi  solicită să 

descrie sau să deseneze un obicei de iarnă.   

Evaluare: 

       Pe parcursul activității participanţii s-au dovedit 

interesați de activități, s-au implicat în activitate 

devenind creativi, au lucrat în echipă, s-au energizat, au 

adresat întrebări de clarificare.  
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