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1. Introducere 

Pentru mulţi copii și tineri, școala a fost ani de zile ca o a doua casă, iar cadrele 

didactice și personalul școlii au devenit a doua lor familie. Deși este fără îndoială 

favorabilă dezvoltării lor personale și profesionale, școala dobândește aceste valenţe 

nu atât printr-o alegere liberă, ci prin natura obligatorie a educaţiei. Dacă elevii nu 

îmbrăţișează educaţia şi școala din toată inima sau dacă circumstanţele îi forţează, 

elevii pot abandona studiile. 

Ca urmare a crizei migraţiei, multe ţări se confruntă cu un număr mai mare de copii și 

tineri afectaţi de migraţie care dispun de calificări educaţionale insuficiente. În cadrul 

acestui manual, autorii acordă atenţie în special nevoilor educaţionale ale copiilor 

și tinerilor afectaţi de migraţie (copii ai căror părinţi sunt în străinătate, copii 

repatriaţi, solicitanţi de azil etc.) care, deși frecventează cursuri ale așa-numitelor 

programe pentru „A doua șansă" nu se simt „acasă” și sunt afectaţi de lipsa unor 

metode flexibile de învăţare. Prin urmare, aceștia sunt expuși riscului de a-și pierde 

interesul pentru școală și, în final, renunţă la studii, părăsesc școala generală sau 

profesională cu certificare incompletă, expunându-se astfel la excluziune socială. 

Rata ridicată a absenteismului în rândul acestei categorii de copii și tineri ridică 

problema modului în care poate fi asigurată finalizarea educaţiei. Astfel, apar ca 

necesare programe educaţionale mai atractive și mai flexibile. Programul educaţional 

are nevoie de metodologii care iau în considerare mai mult mediile diferite de 

provenienţă ale elevilor și promovează integrarea și adaptarea lor în/la noua ţară și 

cultură.  

Pornind de la aceste premize, Terre des hommes România a iniţiat Proiectul 

Erasmus+ ROBIN - Consolidarea competenţelor pentru a construi incluziunea 

printr-o metodologie nouă de învăţare, care pledează pentru drepturile „copiilor 

aflaţi în mișcare”. Prevenirea situaţiilor în care copiii și tinerii afectaţi de migraţie se 

confruntă cu vulnerabilitatea, expunerea la abuz, exploatare și trafic poate fi sprijinită 

și prin obţinerea unor minime calificări. 

Pentru a asigura finalizarea studiilor, ROBIN dorește să pună la dispoziţia 

profesioniștilor din domeniul educaţiei implicaţi în programele „A doua șansă” 

instrumente care să-i ajute în demersul lor de a-i sprijini pe copii. 

În primul rând, acest manual este un instrument util și un sprijin pentru formarea 

cadrelor didactice și a altor profesioniști care vin în contact cu copiii și tinerii afectaţi 

de migraţie, cum ar fi formatori, directorii școlilor, asistenţii maternali, profesioniștii 

din domeniul îngrijirii copilului și asistenţii sociali. Metodologia de învăţare incluzivă 

ROBIN prezentată în acest manual reunește învăţarea, coaching-ul și sprijinul prin 

intermediul activităţilor psihosociale.  
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Prin citirea și utilizarea acestui manual: 

 Cadrele didactice se vor familiariza cu metodologia de învăţare incluzivă, 

fiind capabili să o pună în aplicare cu elevii lor. 

 Reprezentanţii ONG-urilor din domeniu se pot familiariza cu situaţia 

copiilor afectaţi de migraţie în Europa și cu obstacolele din calea participării 

lor active la educaţie.  

 Managementul școlilor/centrelor de formare poate avea o imagine de 

ansamblu asupra beneficiilor educaţiei incluzive ca mijloc de a implica 

tinerii migranţi și de a împiedica abandonul școlar. 

 Factorii de decizie pot înţelege mai bine barierele din calea incluziunii cu 

care se confruntă persoanele afectate; precum și nevoile și provocările 

programelor de tipul „A doua șansă” și ale persoanelor implicate în 

acestea. 

„Când educăm minţile tinerilor noștri, nu trebuie să uităm să le educăm prima 

oară inimile”. (Dalai Lama) 
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Structura manualului 

Prezentul manual este împărţit în patru părţi. Pentru o mai bună orientare, fiecare 

parte are alocată o culoare diferită.  

1. Prima parte, colorată cu galben, oferă cititorului informaţii privind contextul și 

clarifică terminologia. 

2. Cea de-a doua parte, albastră, reprezintă nucleul manualului, ce conţine 

modulele de formare ROBIN pentru cadrele didactice din programele de tipul 

„A doua șansă”. Fişele resursă și foile de lucru ale modulelor de instruire 

ROBIN, concepute pentru imprimare directă sau pentru copiere și utilizare, 

sunt incluse la finalul manualului. 

3. Cea de-a treia parte, bordo, dorește să inspire cadrele didactice să livreze 

formarea ROBIN sau să utilizeze părţi ale cursului de formare prezentat (fie 

pentru măsuri de formare continuă pentru profesioniștii din domeniul educaţiei, 

fie pentru măsuri de educaţie de tipul „A doua șansă” cu beneficiarii finali). 

Prin raportarea celor experimentate de parteneri în timpul implementării 

cursurilor ROBIN, manualul se bazează pe motivarea cadrelor didactice 

pentru o utilizare flexibilă a metodologiei și, în același timp, pentru a-i face 

conștienţi de eventualele provocări cu care s-ar putea confrunta. 

4. În plus, și ca urmare a experienţelor practice, a patra parte a manualului, 

marcată cu roșu, conţine recomandări care vizează atât utilizatorii materialului 

de formare prezentat, cât și profesioniștii care doresc să aprofundeze 

suplimentar abordarea ROBIN.  

Autorii mulţumesc susţinătorilor proiectului ROBIN pentru implicarea lor activă și 

pentru încrederea pe care o au în obiectivele sale.  

În cele din urmă, autorii mulţumesc cititorilor și utilizatorilor acestui manual pentru 

această călătorie literară în care pot descoperi constatările, provocările, soluţiile și 

perspectivele adunate de partenerii proiectului, în cadrul echipei ROBIN. 
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2. Context 

2.1 Copiii şi tinerii afectaţi de migraţie 

La nivel global, numărul crescut al adulţilor care migrează, în diferite forme, atrage 

după sine şi creşterea numărului copiilor și al tinerilor afectaţi de migraţie de toate 

tipurile. Din punct de vedere al migraţiei, există ţări de origine, de tranzit și de 

destinaţie. În ansamblu, „copiii afectaţi de migraţie” reprezintă un grup considerabil și 

în creștere rapidă, cu un efect profund asupra comunităţilor locale și asupra întregii 

societăţi. 

Forumul European privind Drepturile Copilului descrie „copiii afectaţi de migraţie" ca  

„... (fiind) în căutare de metode de supravieţuire, securitate, standarde 

îmbunătăţite de viaţă, educaţie, oportunităţi economice, protecţie împotriva 

exploatării și abuzului, reunificare a familiei sau o combinaţie a acestor factori. 

Aceștia pot călători cu familia lor sau independent, sau cu persoane care nu 

sunt membri ai familiei lor. Pot căuta azil, pot fi victime ale traficului, sau pot fi 

imigranţi fără acte. Statutul copiilor afectaţi de migraţie poate varia în diferitele 

etape din călătoria lor, iar aceștia se pot confrunta cu multe situaţii diferite de 

vulnerabilitate.”1  

În cadrul proiectului ROBIN, parteneriatul a extins domeniul de aplicare și se referă la 

copiii și tineri din următoarele situaţii:  

Pe de-o parte, sunt copiii lăsaţi în urmă de părinţii care au plecat în alte ţări pentru a 

munci. Acești copii sunt adesea lăsaţi acasă singuri, să aibă grijă de fraţii lor, fără 

sprijin parental, care doresc la rândul lor să părăsească ţara. De multe ori merg la 

părinţii lor în străinătate, abandonând școala, plecând şi revenind în ţară, trăind între 

două ţări și două culturi, fără a se identifica cu niciuna dintre acestea.  

Pe de altă parte, există copii și tineri care migrează și care ajung curând într-un punct 

de destinaţie, având aici ocazia să se dezvolte în noua cultură. Unii dintre ei se 

dezvoltă fără probleme, dar alţii sunt încă afectaţi de neglijarea părinţilor lor, care 

sunt ocupaţi să muncească pentru a-și câștiga existenţa într-un nou context.  

Un alt fenomen care apare în ultimul timp este migraţia independentă a copiilor. 

Chiar dacă adesea aleg să migreze și sunt adesea pozitivi în ceea ce privește 

experienţele lor, acest lucru are un impact asupra lor și asupra generaţiei următoare.2 

Între aceste două capete ale spectrului, există diferite alte situaţii și probleme 

                                            
1 Forumul european privind drepturile copilului (2012) (a se vedea 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/background_cps_children_on_the_move_en.pdf) 
 
2 Iman Hashim - The Positives and Negatives of Children's Independent Migration: Assessing the 
Evidence and the Debates 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/background_cps_children_on_the_move_en.pdf
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specifice ale copiilor și tinerilor afectaţi de migraţie, ajungând chiar și la migranţi din a 

doua generaţie aflaţi într-o ţară nouă.  

 

Modalităţile în care acești tineri migranţi sunt etichetaţi în politicile sociale le 

modelează experienţele și îi pot include sau exclude de la participarea viitoare la 

viaţa socială. Diferenţele în ceea ce privește definirea copilăriei și a statutului adulţilor 

tineri între comunităţile de origine și cele de destinaţie pot avea implicaţii pentru 

sprijinul și dezvoltarea lor ulterioară.3 

 

  

                                            
3 Comparați: A Whitehead, P. de Lima, S. Punch - Exploring children's experiences of migration: 
movement and family relationships 
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2.2 Educaţia incluzivă ca mijloc de a implica tinerii migranţi și de a preveni 

abandonul școlar 

În prezent, multe ţări din Uniunea Europeană se confruntă cu o rată tot mai mare de 

abandon școlar timpuriu. Tinerii care abandonează prematur sistemul de învăţământ 

nu dobândesc competenţe și cunoștinţe de bază. În consecinţă, ei nu dispun de 

cunoștinţe și abilităţi esenţiale și, prin urmare, se confruntă cu un risc mai mare de 

sărăcie și excluziune socială. Acești tineri sub-calificaţi sunt adesea lipsiţi de 

competenţe sociale, ceea ce constituie un obstacol în calea integrării lor sociale și a 

capacităţii de incluziune profesională și îi face mai vulnerabili și mai expuși sărăciei, 

abuzului, exploatării și maltratării. 

Programele tip “A doua șansă” au fost dezvoltate ca o metodă de a reintegra copiii și 

tinerii în sistemul de educaţie, pentru ca aceștia să obţină măcar un minim de 

calificări educaţionale și profesionale. Aceste programe se regăsesc în ţările 

europene, însă structura și formatul lor diferă de la o ţară la alta. 

Participarea este unul dintre elementele cheie ale integrării. Integrarea cu succes va 

avea loc numai atunci când toţi cei implicaţi o vor prelua și practica. Desigur, 

procesul necesită ajutor și bunăvoinţă din partea culturii de destinaţie, dar, în cele din 

urmă, cea mai importantă lecţie pe care fiecare migrant trebuie să o înveţe este cum 

să se adapteze, cum să se implice în propriul destin și cum să acceseze resursele 

disponibile. 

Acesta este motivul pentru care unul dintre cele mai importante lucruri care pot fi 

făcute pentru tinerii migranţi în cadrul educaţiei este de a-i ajuta să-și acceseze 

propriile resurse, să socializeze și să-i ajute să comunice și să înţeleagă elementele 

culturii de destinaţie cu toate implicaţiile acesteia. Aceste lucruri ar trebui făcute într-

un sistem educaţional formal, pentru a învăţa elementele dorite, care să-i ajute să se 

adapteze noii culturi, și nu în medii informale. Motivarea copiilor și a tinerilor afectaţi 

de migraţie pentru a finaliza ciclul primar şi secundar de învăţământ este primul pas 

pentru a le asigura oportunităţile de incluziune. 

Raportul „Abandonul şcolar timpuriu: cauze şi posibilităţi de prevenire” (2009), 

recomandă sporirea flexibilităţii programelor școlare pentru “A doua șansă”, care 

trebuie să includă activităţi extracurriculare ce se desfășoară în școală, cum ar fi 

activităţile sportive și artistice și proiectele de incluziune care vizează reducerea 

marginalizării copiilor afectaţi de migraţie.  

 

Conceptul de incluziune 

În timp ce obiectivul integrării este aducerea la un numitor comun a tuturor, 

incluziunea acceptă fiecare persoană cu caracteristicile sale individuale.  
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În graficul de mai jos este reprezentată diferenţa dintre incluziune şi integrare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

““Integrarea și Incluziunea” (Wikicommons/WhiteHotaru) 

Conceptul de integrare pornește de la presupunerea existenţei unui sistem de două 

clase în care există persoane care nu „aparţin” și care ar trebui integrate în sistemul 

educaţional „normal” (spre deosebire de abordarea separării în care au fost create 

structuri speciale pentru un grup de persoane selectate). 

Incluziunea este deseori înţeleasă ca o viziune în care societatea trebuie să 

evolueze. Diversitatea oamenilor își găseşte locul în societate, diversitatea este 

normalitate și îmbogăţește societatea. 

Incluziunea bazată pe școală înseamnă că școala trebuie să se adapteze la copii și 

tineri. Incluziunea școlară nu tolerează existenţa școlilor speciale, deoarece selecţia 

contrazice conceptul de incluziune. Elevilor din grupuri eterogene trebuie să li se 

predea în mod individual, ceea ce aduce și schimbări în ceea ce privește rolul 

cadrelor didactice și competenţele necesare pentru facilitarea cu succes a procesului 

educaţional al tinerilor. 

„Incluziunea este un proces de abordare și de răspuns la diversitatea nevoilor 

tuturor elevilor prin creșterea participării la procesul de învăţare, la culturi și în 

comunităţi și prin reducerea excluziunii din educaţie. Aceasta implică 

schimbări și modificări de conţinut, abordări, structuri și strategii, cu o viziune 

comună care acoperă toţi copiii de vârstă adecvată și convingerea că este 

responsabilitatea statului de a educa toţi copiii”4. 

 

                                            
4 UNESCO 2005, Orientări pentru incluziune: asigurarea accesului la educație pentru toți, Paris 
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Obstacole în calea incluziunii și nevoilor exprimate 

Consultant internaţional pentru drepturile copiilor și avocat, dna Gerison Lansdown a 

publicat și predat pe larg tema drepturilor copiilor, fiind şi co-directorul CRED-PRO, o 

iniţiativă internaţională de dezvoltare a programelor educaţionale privind drepturile 

copiilor pentru profesioniștii care lucrează cu copiii. Potrivit acesteia, obstacolele în 

calea incluziunii copiilor defavorizaţi implică mai multe niveluri, de la guvern, la 

comunităţi și la școli. Studiul său s-a concentrat în special pe copiii dezavantajaţi ca 

urmare a dizabilităţilor, însă concluzia este aplicabilă oricărui copil dezavantajat 

atunci când vine vorba de educaţie. Iată barierele în calea incluziunii identificate de 

aceasta la diferite nivele: 

 

În cadrul guvernului În cadrul comunităţilor În cadrul școlilor 

Lipsa angajamentului politic Ostilitate faţă de lipsa de 

înţelegere 

Reticenţă din partea 

cadrelor didactice și a altor 

părinţi faţă de incluziunea 

acestor copii 

Legi și politici discriminatorii Lipsa accesibilităţii Imposibilitatea de a implica 

părinţii acestor copii 

Imposibilitatea de a furniza 

o identificare și evaluare 

timpurie 

Frica părintească de 

agresiune și discriminare 

Lipsa de resurse și sprijin 

pentru școli și cadre 

didactice 

Suport și pregătire 

necorespunzătoare pentru 

cadre didactice 

Sărăcie și excludere socială Sisteme rigide de predare și 

evaluare 

"Inclusive Education – What is it?" (Al 4-lea Forum pentru Protecția Copilului al Republicilor 

Asiatice, Gerison Lansdown) 

În Studiul de cercetare privind metodologiile curente utilizate în cadrul programelor 

pentru A Doua Șansă5 care a fost dezvoltat în proiectul ROBIN şi publicat în 2016, 

respondenţii au indicat următoarele bariere în calea incluziunii: 

 Lipsa sentimentului de apartenenţă, care duce la o lipsă de înţelegere a 

valorii educaţiei; Barierele lingvistice reprezintă o provocare deosebită, în 

special în ţările în care nu există cursuri introductive obligatorii; 

                                            
5http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chanc
e_programmes.pdf  în engleză 
 http://tdh.ro/robin în română 

http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://tdh.ro/robin
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 Diferenţele culturale privind responsabilităţile comportamentale și  

religioase, precum și faptul că profesorii consideră adesea acești factori ca 

fiind scuze, și nu dificultăţi reale; 

 Normele de gen din diferite culturi interferează cu autoritatea profesorilor 

de sex feminin; 

 Lipsa unei metodologii specifice și adecvate de predare și evaluare (în 

ţările europene principala abordare este în format scris, însă copiii migranţi 

sunt obișnuiţi cu o abordare mai degrabă orală); 

 Elevii prezintă de multe ori neîncredere și pasivitate, iar mulţi dintre ei au 

dificultăţi complexe în ceea ce privește familia, comportamentul și 

învăţarea, dar și în ceea ce privește comunicarea. 

Analiza nevoilor privind metodologiile utilizate în cadrul programelor „A doua șansă”6 

(2016) a identificat faptul că „copiii și tinerii afectaţi de migraţie, pentru a avea o 

șansă de incluziune, au nevoie de asistenţă preliminară în cadrul sistemului de 

învăţământ, de exemplu cursuri de limbi străine și au nevoie de flexibilitate a 

abordărilor educaţionale prin introducerea unor metode mai inovatoare în programele 

existente. 

De asemenea, cadrele didactice care au participat la acest studiu au considerat că 

problemele individuale ale tinerilor migranţi pun în umbră cerinţele educaţionale, 

astfel încât aceștia au nevoie de un sprijin mai mare pentru incluziune decât alţi elevi 

dezavantajaţi înscriși în programele „A doua șansă”. 

Pe lângă nevoile tinerilor migranţi, studiul indică, de asemenea, nevoia cadrelor 

didactice implicate în programele „A doua șansă” de supervizare, sprijin colegial și 

formare pe diferite subiecte, deoarece mulţi dintre ei ar putea să fie sau s-ar putea 

simţi nepregătiţi pentru aceasta. 

În ceea ce privește sistemele educaţionale, studiul relevă nevoia de a dezvolta un 

mediu de învăţare mai incluziv și metodologii inovatoare care să implice copiii și 

tinerii afectaţi de migraţie în procesul de învăţare. Barierele lingvistice și diferenţele 

culturale au fost considerate cele mai mari obstacole. Activităţile educaţionale trebuie 

să încurajeze independenţa tinerilor elevi. Cursurile de limbi străine au fost 

considerate ca fiind esenţiale pentru completarea lacunelor rămase în urma educaţiei 

standard, iar multe cadre didactice au considerat că sistemele educaţionale 

tradiţionale sunt prea rigide pentru a răspunde nevoilor elevilor migranţi. 

În ansamblu, rezultatele sondajului din toate ţările au arătat că barierele lingvistice și 

culturale și interculturalitatea sunt cele mai importante aspecte care trebuie luate în 

vedere în cursurile de formare care se concentrează pe nevoile acestui tip de elevi.  

                                            
6http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf în engleză 
 http://tdh.ro/robin în română 

http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
http://tdh.ro/robin
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Starea actuală a programelor pentru a doua șansă 

În toate ţările partenere (Austria, Bulgaria, Italia, Spania și România), principala 

responsabilitate a elaborării și monitorizării programelor „A doua șansă” și a 

regulamentelor, legilor, strategiilor, procedurilor și planurilor aferente revine 

Ministerelor Educaţiei și Protecţiei Sociale. 

Instituţiile de învăţământ din ţările partenere au un anumit grad de autonomie la 

punerea în aplicare a normelor, recomandărilor și politicilor naţionale descrise în 

aceste documente. 

Măsurile și programele legate de 

integrarea educaţională a „copiilor 

afectaţi de migraţie” în ţările 

cercetate se aplică diferitelor 

grupuri de copii expuși riscului: 

migranţii, minorităţile etnice, copiii 

proveniţi din familii care s-au întors 

din străinătate recent și copiii cu 

nevoi speciale. Frecvent există o 

suprapunere semnificativă a 

abordărilor și măsurilor aplicate grupurilor menţionate.  

Studiul realizat în cadrul proiectului a concluzionat că programele actuale pentru a 

doua șansă necesită următoarele modificări pentru a fi funcţionale și adaptate copiilor 

și tinerilor afectaţi de migraţie: 

 Un accent mai mare pe activităţi interactive non-formale pentru a 

îmbunătăţi performanţa elevilor; 

 Personalul școlii să fie instruit cu privire la modul de implementare a 

acestor programe și metodologii, iar cadrele didactice trebuie să fie 

pregătite să lucreze cu grupuri mixte de elevi; 

 Programele și avantajele acestora ar trebui promovate în zonele 

dezavantajate pentru a se înscrie un număr mai mare de copii; 

 Sunt necesare mai multe instrumente și ghiduri pentru cadrele didactice și 

manuale pentru elevi cu privire la învăţarea independentă, pentru a-i asista 

și în afara orelor de școală; 

 Trebuie organizate mai multe activităţi extracurriculare legate nu numai de 

învăţarea limbilor străine, ci și de stimularea integrării sociale. Ar trebui 

organizate activităţi comune cu copiii din grupuri defavorizate și copiii 

localnicilor pentru a crea un sentiment de comunitate; 

Pentru mai multe informații despre programele „A 

doua șansă” în țările partenere vă rugăm să 

consultați Studiul de cercetare privind 

metodologiile curente utilizate în cadrul 

programelor pentru a doua șansă care a fost emis 

în proiectul ROBIN, publicat în 2016. 

http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
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 Cadrele didactie ar trebui să fie mai bine pregătite pentru a adapta 

programele în mod eficient la nevoile individuale ale elevilor. Este de dorit o 

abordare de predare și consiliere axată pe nevoile, dorinţele și abilităţile 

elevilor; 

 Noile metodologii de formare continuă trebuie să fie acreditate pentru a 

oferi credite cadrelor didactice, recunoscându-le astfel competenţele și 

abilităţile; 

 Ar trebui să fie incluse în planul educaţional mai multe discipline. Trebuie 

furnizate abilităţi de bază pentru o varietate de discipline, alături de 

îndrumare și sprijin profesional, astfel încât elevii să poată dobândi noi 

abilităţi legate de anumite locuri de muncă (acestea ar putea include și 

activităţi de alimentaţie sănătoasă și activităţi de petrecere a timpului liber, 

educaţie fizică și exerciţii de implicare, exerciţii privind gestionarea banilor, 

gestionarea conflictelor, gestionarea reţelelor sociale pe Internet etc.); 

 Ar trebui încurajată o abordare interdisciplinară; 

 Legătura dintre școală și piaţa muncii trebuie consolidată într-o etapă 

ulterioară; 

 Este necesară prezenţa regulată a tinerilor în clasă pentru ca măsurile de 

integrare să aibă sorţi de izbândă; 

 Exigențele excesive și așteptările exagerate trebuie evitate. Obiectivele să 

fie realizabile; 

 Un accent mai mare ar trebui pus pe colaborarea cu părinţii; 

 Profesioniștii au nevoie de oportunităţi de reflecţie și de sprijin, de aceea se 

recomandă supervizarea; 

 Metodele de evaluare să fie precise, scopul învăţării să fie clar; 

 Sunt necesare instrumente practice pentru îmbunătăţirea competenţei 

lingvistice și o evaluare a acestora; 

 Ar trebui asigurate oportunităţi individuale de lucru pentru elevii care 

întâmpină dificultăţi în limba respectivă; 

 Crearea unor centre de sprijin pentru învăţare conectate la școli, în care 

copiii să fie și îndrumaţi în viaţa socială; 

 Metodologia ar trebui să includă consiliere concretă pentru cadrele 

didactice pentru a lucra în medii multietnice; 

 Metodologiile utilizate ar trebui să fie atractive; 

 Diversitatea culturală ar trebui respectată pe tot parcursul procesului de 

integrare. Programa ar fi bine să conţină o etapă de studiu a diferitelor 

istorii, religii și culturi. 
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Mulţi experţi au subliniat faptul că este o provocare să se creeze o metodologie 

potrivită atât pentru medii diferite, cât și pentru diferite grupuri de copii, dar toţi au 

declarat că trebuie depuse eforturi în această direcţie. Aceste acţiuni vor avea cu 

siguranţă rezultate foarte bune, care vor contribui la îmbunătăţirea adaptării și 

integrării educaţionale a copiilor afectaţi de migraţie. 

Graficul de mai jos reprezintă o prezentare generală a principalelor recomandări și 

necesităţi de îmbunătăţire elaborate de parteneriatul ROBIN, care a rezultat din 

cercetarea efectuată privind stadiul actual al programelor „A doua șansă” în ţările 

partenere și din analiza nevoilor pentru metodologiile existente.  
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3. Ideea de ROBIN 

Ideea proiectului ROBIN s-a născut din observarea nivelurilor ridicate de absenteism 

din educaţie în rândul copiilor și tinerilor afectaţi de migraţie și din identificarea 

necesităţii de metode de învăţare incluzive pentru a spori atractivitatea și flexibilitatea 

programelor educaţionale de tipul “A doua șansă”. 

Activităţile educaţionale cu copiii și tinerii aflaţi în situaţii de risc sau victime ale 

abandonului școlar timpuriu reprezintă adesea o provocare. În timp ce profesioniștii 

din domeniul educaţiei sunt figuri-cheie în viaţa elevilor și împărtășesc 

responsabilitatea viitoarelor lor oportunităţi, adesea aceștia nu beneficiază de o 

pregătire suplimentară relevantă pentru a include acest grup de elevi în mod eficient 

(a se compara și cu secţiunea 1 din acest manual). Educaţia de tipul „A doua șansă” 

este non-formală în multe ţări europene, și astfel ofertele de formare sunt mai puţin 

specifice în problemele legate de abandonul școlar timpuriu - prevenirea, detectarea 

și neutralizarea acestuia - și, în plus, în problemele legate de nevoile specifice ale 

copiilor și tinerilor afectaţi de migraţie. 

ROBIN intenţionează să contribuie la prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor 

și tinerilor afectaţi de migraţie. Dorește să sprijine cadrele didactice din programele 

„A doua șansă” în dezvoltarea propriilor competenţe educaţionale și, în același timp, 

să le ofere instrumente și metode utile pentru munca lor practică.   

Deoarece competenţele necesare ale cadrelor didactice depind în mare măsură de 

competenţele elevilor lor pe care doresc să-i sprijine, ROBIN a decis să organizeze 

acest curs de educaţie continuă și aceste materiale de formare aferente pentru o 

dublă utilizare: în primul rând pentru organizarea de cursuri pentru cadre didactice și 

în al doilea rând pentru utilizarea directă a materialelor în cadrul orelor cu beneficiarii 

finali. În acest fel, cadrele didactice au șansa de a se pune în locul elevilor lor și de a 

încerca și de a experimenta chiar ei activităţile în sine într-un mediu „sigur”, înainte 

de a le aplica în practica lor profesională.   
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4. Competenţele și planul educaţional ROBIN 

Selecţia competenţelor abordate a fost făcută pe baza constatărilor analizei nevoilor 

(a se vedea Raportul ROBIN privind Analiza nevoilor) în cele cinci ţări partenere. 

Datele au fost colectate și analizate pentru a înţelege mai bine nevoile atât ale 

cadrelor didactice, cât și ale elevilor, pentru o mai bună elaborare a metodelor. În 

plus, luând în considerare punctele slabe ale măsurilor actuale de educaţie de tipul 

„A doua șansă” (a se vedea  Studiul ROBIN de cercetare privind metodologiile 

curente utilizate în cadrul programelor pentru a doua șansă), parteneriatul ROBIN a 

selectat un set critic de competenţe pe care cadrele didactice din programele „A doua 

șansă” trebuie să le dezvolte pentru a obţine rezultate mai bune în lucrul cu elevii lor. 

Constatările cercetării noastre arată că tinerii migranţi - mulţi dintre aceștia riscă să 

renunţe la sistemele educaţionale - au nevoie nu numai de dezvoltarea abilităţilor 

pentru viitoare oportunităţi de angajare, ci și de dobândirea de competenţe pentru 

integrarea lor socială și culturală. Mai mult decât atât, elevii au nevoie de un mediu 

primitor, pozitiv și de încredere. Sentimentul de sprijin și de atitudine pozitivă în 

cadrul grupului este semnificativă pentru studierea, predarea și atingerea unor 

rezultate mai bune ale învăţării. De 

asemenea, acordarea de sprijin 

elevilor în cultivarea sănătăţii lor 

emoţionale este imperativă. Iar acest 

aspect nu este ușor, totuși, pentru 

profesioniștii formaţi într-un sistem de 

învăţământ axat în principal pe 

dezvoltarea abilităţilor tehnice care 

acordă o importanţă mai mică aspectelor cum ar fi sănătatea emoţională proprie și 

sănătatea emoţională a elevilor, construirea relaţiilor sănătoase, motivaţiei etc. Planul 

educaţional ROBIN se concentrează tocmai asupra aspectelor care sunt neglijate în 

sistemul de învăţământ principal. Planul educaţional ROBIN 7 este organizat în 

module de predare care reprezintă domenii esenţiale de învăţare ce trebuie incluse 

în sistemele de învăţământ de tipul „A doua șansă”: 

MODUL DURATĂ 

1. Leadership și motivaţie 3 h 10 min 

2. A învăţa să înveţi 4 h 00 min 

3. Sănătate emoţională și fizică 1 h 55 min 

4. Comunicarea prin Abordarea Maieutică Reciprocă 2 h 30 min 

                                            
7 http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf în engleză 
  http://tdh.ro/robin în română  

Pentru o viziune mai cuprinzătoare asupra 

competențelor dezvoltate în cadrul 

metodologiei, vă rugăm să consultați Planul de 

învățământ ROBIN, publicat în 2016 în cadrul 

proiectului. 

http://share.dieberater.com/docs/O2%20_Needs_analysis_report.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/docs/O1_Research_study_current_methodologies_within_second_chance_programmes.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf
http://tdh.ro/robin
http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O3_Curriculum.pdf
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5. Conștientizarea diversităţii/ sensibilitate interculturală 4 h 30 min 

6. Conștientizarea necesităţii IT în educaţie 2 h 30 min 

7. Munca în echipă 3 h 00 min 

8. Jocuri psihosociale 2 h 30 min 

9. Sprijin colegial între profesionişti 2 h 40 min 

 

26 h 45 min 

 

Pe baza planului educaţional, metodologia inovatoare de învăţare (denumită 

metodologia ROBIN) a fost dezvoltată ţinând cont de modelul ce vizează abilităţile de 

viaţă (Targeting life skills - TLS) (trifoiul cu cei 4-H, care reprezintă capul (head), 

inima (heart), mâinile (hands) și sănătatea (health)) , în care coaching-ul și sprijinul 

sunt considerate principii de lucru. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Metodologia ROBIN8 poate fi 

implementată alături de planurile 

educaţionale existente, adăugând 

acea abordare de integrare, de 

participare și interdisciplinară. 

Abordarea este bazată pe activităţile 

non-formale care stimulează 

                                            
8 http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf în engleză 
  http://tdh.ro/robin în română 

Manualul de instruire pentru  

Metodologia ROBIN este un document ușor de 

citit care conține instrucțiuni pas cu pas privind 

modul de implementare a activităților de 

formare.  

 

„Eu 

gândesc” 

„Eu simt” 

„Eu sunt” „Eu pot” 

http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf
http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf
http://tdh.ro/robin
http://share.dieberater.com/robin/O5_Integrated_Learning_Methodology.pdf
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integrarea socială și multi-etnică și care utilizează instrumente de participare ce 

motivează elevii să înveţe. 

Mai jos sunt descrise modulele de formare, accentul fiind pus aici în special pe 

activităţile practice.  

 

 

Descrierea și raţionamentul conţinutului modulului: 

Modul 1: Leadership şi motivaţie (pagina 27) 

Leadership-ul este o competenţă esenţială. Nu se aplică numai domeniilor 

profesionale sau politice. Abilităţile de conducere sunt utile în contextele vieţii 

cotidiene legate de viaţa socială și de familie. Scopul acestui modul este de a 

introduce conceptul de leadership ca un element ce nu este strict legat de afaceri, ci 

ca o metaforă pentru modul în care abordăm în general oportunităţile și provocările 

din viaţă,  pentru modul în care ne gestionăm propria viaţă.   

Motivaţia este esenţială pentru dezvoltarea personală și profesională. Este esenţial 

ca o persoană/echipă să fie motivată să atingă orice tip de obiectiv.  

 

Modul 2: A învăţa să înveţi (pagina 37) 

A învăţa să înveţi se referă la două categorii principale: dorinţa de a învăţa (a fi 

motivat) și a ști cum să înveţi (strategii de învăţare).  

„A învăţa să înveţi” este abilitatea de a dori și de a persista în activitatea de 

învăţare, de a-ţi organiza metoda de studiu, inclusiv prin gestionarea eficientă 

a timpului și informaţiilor, atât individual cât și în grupuri. Această competenţă 

include conștientizarea procesului fiecăruia de studiu precum și a propriilor 

nevoi, identificând oportunităţile disponibile și abilitatea de a depăși 

obstacolele pentru a învăţa într-un mod eficient. Această competenţă 

înseamnă dobândirea, procesarea și asimilarea de cunoștinţe și abilităţi noi, 

precum și solicitarea și utilizarea de îndrumare. Să înveţi cum să înveţi permite 

elevilor să pornească de la studiul și experienţele de viaţă din trecut pentru a 

utiliza și aplica cunoștinţele și abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la 

muncă, în educaţie și formare.” 

(Consiliul Educaţiei, anexa 2006, paragraf 5).  
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Modul 3: Sănătate emoţională şi fizică  (pagina 43) 

Condiţia prealabilă pentru sănătatea emoţională și fizică este conștientizarea 

semnificaţiei gândirii pozitive, a modului de viaţă sănătos și a abilităţilor de rezilienţă. 

Rezilienţa mentală, abilitatea de a face faţă crizelor și de a le folosi ca o oportunitate 

de dezvoltare ulterioară prin utilizarea resurselor personale și sociale este deosebit 

de importantă pentru grupurile dezavantajate, atât de vulnerabile, precum copiii și 

tinerii afectaţi de migraţie. Aproape fiecare persoană se confruntă cu provocarea de a 

depăși crizele personale în cursul vieţii și mulţi reacţionează la astfel de circumstanţe 

cu o abundenţă de emoţii puternice și un sentiment de incertitudine. Cu toate 

acestea, oamenii au abilitatea de a se adapta la situaţiile ce le schimbă viaţa și la 

situaţiile stresante. Cheia pentru aceasta este dezvoltarea rezilienţei. Rezilienţa 

implică comportamente, gânduri și acţiuni care pot fi învăţate și dezvoltate de oricine. 

Acest modul se concentrează pe modul de gestionare și exprimare a emoțiilor; să 

recunoască și să utilizeze resursele externe și interne pentru a facilita depășirea 

situațiilor dificile de viață și pentru a găsi calea cea bună în viață. Descoperirea 

modului în care se dezvoltă rezilienţa, empatia și stima de sine vor sprijini educatorii 

în îndrumarea tinerilor pentru a depăși dificultățile de viață și a accesa resursele 

personale și profesionale, pentru a duce un stil de viață sănătos și pentru a rămâne 

în siguranță. 

În plus, modulul include informații despre drepturile migranților și copiilor, modul de 

recunoaștere a situațiilor periculoase și evitarea, prevenirea și soluționarea acestora. 

 

Modul 4: Comunicarea prin abordarea maieutică reciprocă (pagina 52) 

Comunicăm în viața de zi cu zi acasă, la serviciu etc. Este o piatră de temelie în 

societate. În consecință, succesul în toate domeniile vieții depinde parțial de cât de 

avansate și eficiente sunt abilitățile de comunicare ale unei persoane, cum putem să 

ne exprimăm și să prezentăm informații și intenții proprii. Această competență este 

deosebit de dificilă în munca educaţională cu tinerii dezavantajați, cu atât mai mult cu 

cât elevii trebuie să comunice într-o limbă nouă. Având în vedere că abilitățile lor de 

comunicare tind să fie mult mai sărace în comparație cu populația generală, acest 

fapt contribuie încă o dată la vulnerabilitatea lor. 

Există diferite tipuri de comunicare: 

 Verbală 

 Non-verbală 

 Vizuală 

 Scrisă 

Procesul de comunicare poate fi dificil deoarece implică doi sau mai mulți actori, 

expeditorul trimite mesajul către un receptor sau mai mulți receptori. Comunicarea 



 
 
 

 

23 

trebuie înțeleasă ca pe un proces bidirecțional, strâns conectată de creativitatea și  

dezvoltarea umană. 

Neînțelegerea poate duce la o comunicare greșită, astfel încât expeditorul trebuie să 

se asigure întotdeauna că transmite mesajul în mod corect, ținând seama de o serie 

de factori, cum ar fi provenienţa, sexul, vârsta etc. Comunicarea eficientă presupune 

depășirea acestor bariere și transmiterea unui mesaj clar și concis. 

În acest modul ne vom concentra pe comunicarea verbală. 

Comunicarea verbală eficientă depinde de o serie de factori și nu poate fi izolată de 

alte abilități interpersonale importante, cum ar fi comunicarea non-verbală, abilitățile 

de ascultare și clarificarea. 

Abordarea maieutică reciprocă (AMR) este o metodă dialectică de cercetare și de 

autoanaliză menită să împuternicească persoane şi comunităţi și poate fi definită ca 

un „proces de explorare colectivă care are ca punct de plecare experienţa și intuiţia 

indivizilor.” (Dolci, 1996). Metodologia a fost dezvoltată de către Danilo Dolci din 

conceptul socratic al maieuticii. Însă maieutica lui Socrate este unidirecţională, în 

timp ce pentru Danilo Dolci conceptul de cunoaștere provine din experienţă și este 

necesară o relaţie reciprocă. După cum sugerează numele, AMR este un proces 

„reciproc” între cel puţin două persoane și este în mod normal realizat în cadrul unui 

grup, cu o persoană care adresează întrebări și o alta care răspunde. Comunicarea 

maieutică reciprocă care scoate la suprafaţă cunoștinţele fiecăruia, participanţii 

învăţând unii de la alţii. Parcurgeţi procesul AMR și învăţaţi cum să-l utilizaţi; este o 

metodă importantă de utilizat în domeniul comunicării cu grupurile ţintă sensibile.  

Dacă doriți să vă aprofundați cunoștințele despre comunicare și procesul de 

comunicare, vă rugăm să aruncați o privire aici. 

 

Modul 5: Conştientizarea diversităţii/ sensibilitate interculturală (pagina 56) 

În lumea globalizării, vedem o diversitate culturală în creștere. Tratamentul adecvat 

al diferitelor tradiții, obiceiuri, valori, convingeri și percepții reprezintă o provocare atât 

pentru formatori, cât și pentru beneficiari. Oamenii văd, interpretează și evaluează 

totul în moduri foarte diferite; ceea ce este considerat un comportament adecvat într-

o singură cultură este deseori inadecvat în alta. Dacă nu ne cunoaștem, avem 

deseori îndoieli, frică și neîncredere față de ceilalți, indiferent de religie, sex, culoarea 

pielii sau alte stereotipuri. 

Activitățile de formare din acest modul se referă la modul în care formatorii pot avea 

o abordare mai conștientă a oamenilor din diferite culturi, națiuni, etnii și religii. Ele 

oferă instrumente la îndemână pentru a promova empatia printre participanţi și 

pentru a-i încuraja să lase deoparte stereotipurile și să caute un teren comun, în loc 

https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html
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să se concentreze asupra dezacordurilor. Scopul final este de a atinge flexibilitatea 

comportamentului prin dezvoltarea abilităților de adaptare socială și culturală. 

Conștientizarea sporită a diversității întărește sentimentul de încredere și înțelegere 

reciprocă și ajută la crearea unor relații personale și profesionale pozitive. Această 

competență este strâns legată de al patrulea modul - oferă un mediu excelent pentru 

procesul de comunicare. 

 

Modul 6: Conştientizarea necesităţii IT în educaţie (pagina 71) 

Internetul și dispozitivele digitale sunt bine cunoscute de tineri în zilele noastre. Cu 

toate acestea, mulți copii și tineri - în special cei cu mai puține oportunități - nu au 

șansa de a exploata posibilitățile tehnologiilor aplicate procesului educațional și le 

folosesc exclusiv pentru petrecerea timpului liber. Astfel, modulul de IT oferă o 

aproximare a modului de aplicare a instrumentelor digitale în clasă pentru a face 

procesul de învățare mai atractiv și, în același timp, pentru a pregăti studenții să 

răspundă nevoilor erei digitale. Modulul de conștientizare digitală pretinde să 

demonstreze elevilor utilitatea tehnologiilor digitale în procesul de învățare și 

distracția pe care o presupune. 

 

Modul 7: Munca în echipă (pagina 77) 

Abilitatea de a lucra într-o echipă este o competență esențială în viața modernă. 

Munca în echipă crește eficiența muncii și ameliorează stresul asupra unei persoane, 

astfel ajungând la un rezultat de calitate superioară. Fiecare membru al echipei oferă 

o perspectivă unică, fiecare dintre membrii fiind de neprețuit în echipă. 

Vince Lombardi, legendarul antrenor de fotbal, a definit munca în echipă ca fiind 

"Angajamentul individual față de efortul unui grup - ceea ce face munca de echipă, o 

muncă a companiei, o muncă a societății, o lucrare de civilizație". 

Există mai multe exemple de muncă în echipă în întreaga societate. Familiile 

folosesc munca în echipă în viața de zi cu zi, studenții folosesc munca în echipă 

atunci când lucrează la proiecte de clasă mari și, desigur, companiile folosesc munca 

în echipă din mai multe motive. Alte aspecte foarte importante ale succesului în 

echipă sunt toleranța și înțelegerea reciprocă între membrii grupului. 

 

Modul 8: Jocuri psihosociale (pagina 84) 

Acest modul introduce conceptul de joc psihosocial ca o abordare educațională non-

formală, care sporește creativitatea în lucrul cu copiii și tinerii, contribuie la creșterea 

atractivității învățării, astfel de interes elevilor. În același timp, jocurile psihosociale 
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sunt menite să ofere oportunități de sprijin psihologic, dezvăluind punctele forte și 

resursele elevilor cu scopul de a-și consolida bunăstarea și capacitatea de a face 

față tuturor problemelor. Sprijinul psihosocial schimbă accentul pus de pe 

vulnerabilitățile copiilor și tinerilor, pe a-i vedea ca pe actori activi în fața adversității; 

și adoptă un model de furnizare a serviciilor care recunoaște și consolidează 

rezilienţa. 

Activitățile prezentate aici ar putea ajuta formatorii să facă primii pași în 

implementarea de jocuri psihosociale. Pe lângă sfaturile practice privind planificarea 

activităților psihosociale, modulul conține o selecție de astfel de jocuri adaptate 

grupului țintă în cauză. 

 

Modul 9: Sprijin colegial între profesionişti (pagina 97) 

Acest modul evidențiază importanța și impactul sprijinului reciproc asupra calității 

activității educaționale în contextul ROBIN. Modulul îi ajută pe formatori să-și 

recunoască nevoile de sprijin colegial. De asemenea, oferă o înțelegere asupra 

capacităţii de a aplica o serie de mecanisme de sprijin reciproc în propriul mediu de 

lucru. 

 

 

Componenţa pe module a cursului ROBIN face ca el să poată fi implementat cu 

uşurinţă şi flexibilitate. Am orezentat modulele în ordine numerică poentru claritate. 

Când livraţi trainingul, nu trebuie să urmaţi neapărat această ordine. 

Modulele, aşa cum sunt ele prezentate, au în total o durată de 26 de ore şi 45 de 

minute, la care se adaugă timpul alocat explicaţiilor suplimentare, pauzele şi 

activităţile de evaluare, astfel încât se poate organiza, pe baza acestui material, o 

săptămână de formare. 

Formatorul poate alege, pentru fiecare grup de cursanţi, doar modulele considerate 

necesare sau doar anumite activităţi disparate propuse în cadrul modulelor, ori 

compilând activităţi din mai multe module. Pentru unele activităţi sunt propuse 

variante în funcţie de caracteristicile grupului-ţintă. Formatorii sunt invitaţi să 

adapteze activităţile în funcţie de vârsta şi de nevoile cursanţilor lor. 

Modulele 1-8 promovează dezvoltarea transversală a competenţelor cursanţilor, de 

aceea conţin activităţi care se pot aplica direct grupului-ţintă final. 

Modulele 1-7 se ocupă de competenţele indicate în denumirea lor, în timp ce modulul 

8, "Jocuri psihosociale" prezintă un concept pedagogic ce poate fi aplicat în diverse 

contexte tematice. În acelaşi timp, jocurile psihosociale oferă oportunităţi de suport 

psihologic. 
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Modulul 9, "Sprijin colegial între profesionişti" oferă metode şi tehnici pe care 

formatorul le poate folosi pentru reflecţie, suport şi asigurarea calităţii, atât la nivel 

personal cât şi la nivel de echipă şi/sau organizaţie. 

ROBIN îşi doreşte să implementeze o metodologie de învăţare integrată şi oferă o 

colecţie de materiale de formare şi sugestii metodologice pentru şcoala de tip " A 

doua şansă". 

Acest curs de formare se face în sala de curs. Activităţile sunt gândite astfel încât să 

favorizeze interacţiunea. Ca metode, sunt folosite jocurile de rol, discuţiile, lucrul de 

grup, mici cercetări. Cursanţii nu sunt trataţi ca simpli elevi, ci şi ca experţi în 

domeniul educaţional. De aceea sunt încurajaţi să-şi exprime ideile, să-şi 

împărtăşească experienţa şi cunoştinţele cu grupul, să participe active şi să 

contribuie la dezvoltarea trainingului. 

În secţiunea 4 a acestui material găsiţi şi alte sugestii şi ponturi pentru training. 

 

 

  



 
 

 

 

5. ROBIN Modulele de formare 

Modulul 1: Leadership şi Motivaţie 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Înţeleg și pot defini conceptul de 

leadership. 

 Învaţă despre și reflectează asupra 

calităţilor unui lider. 

 Identifică valorile leadership-ului în 

practică. 

 Evaluează competențele ca lider, 

cele proprii şi ale celorlalţi. 

 otivați-vă prin formularea de 

obiective proprii clare. Planifică 

realizarea unui obiectiv pe termen 

mediu sau lung, pas cu pas. 

 

1.1. Descoperiţi similitudinile (pagina 

29) 

lucru de grup, discuţii 
25 minute 

 

1.2. Calităţile liderului  

(pagina 31) 

lucru de grup, discuţii 

30 minute 

Fişă resursă 1.2: Calităţile liderului 

(pagina 135) 

1.3. Despre leadership  (pagina 32) 

lucru de grup, discuţii 

60 minute 

 

1.4. Competenţele mele ca lider 

(pagina 33 ) 

Reflecţie individuală 

10 minute 

Foaie de lucru 1.4: Competenţele mele ca 

lider (pagina 136) 

Fişă resursă 1.2: Calităţile liderului 

(pagina 135) 

  



 
 

 

 1.5. Vârful Muntelui (pagina 34) 

Lucru individual şi reflecţie   

15 minute 

Foaie de lucru 1.5: Vârful Muntelui  

(pagina 137) 

Foaie de lucru 1.5: Calendarul cu 

obiective  (pagina 138) 

1.6. De ce fac anumite lucruri? 

(pagina 35) 

Conversaţie didactică 

10 minute 

 

1.7. Motivare prin strategii de gândire 

pozitivă (pagina 36) 

Lucru de grup 

40 minute 

Fişă resursă 1.7: 10 Mecanisme de 

Gândire Negativă (pagina 140) 

Foaie de lucru 1.7: Motivaţia prin strategii 

de gândire pozitivă  (pagina 141) 



 
 

 
 

 

Activitatea 1.1: Descoperiţi similitudinile 

Instrucţiuni 

Cereţi participanţilor să se împartă în echipe de 2-4 persoane. Furnizaţi 

fiecărei echipe 2 bucăţi de hârtie cu nume de lideri celebri din istorie  

Echipa 1: Nelson Mandela, Hugo Chavez 

Echipa 2: Margaret Thatcher, Steve Jobs 

Echipa 3: Mahatma Gandhi, Julio Cesar 

Echipa 4: Martin Luther King, Napoleón Bonaparte 

Echipa 5: Che Guevara, Adolf Hitler 

Echipa 6: Vladimir Lenin, Papa Ioan Paul al II-lea 

Cereţi echipelor să se uite la numele liderilor pe care i-au primit și să se gândească 

la caracteristicile pe care aceste personalităţi le-ar putea avea în comun ca lideri. 

Acordaţi cursanţilor 10 minute pentru a realiza această sarcină. Odată ce echipele au 

finalizat sarcina, invitaţi-i să-și prezinte concluziile, justificându-le. Împreună cu 

grupul, elaboraţi o listă comună de caracteristici/abilităţi care construiesc un lider, 

însă selectaţi numai acele caracteristici care sunt neutre din punct de vedere moral; 

evitaţi amestecarea acestora cu calităţi personale care ar putea fi clasificate drept 

bune sau rele. 

Încurajaţi grupul să se gândească împreună la cum ar putea deveni o persoană un 

lider eficient fără să fie o persoană bună și să discute despre posibilele motive pentru 

această situaţie. 

Materiale: foi de hârtie cu nume de lideri din istorie, pixuri, foi albe, flipchart-uri, 

markere. 

Sugestii pentru formatori: 

(1) În cazul în care elevii nu cunosc unele dintre personalităţile prezentate, le puteţi 

acorda echipelor timp suplimentar pentru a efectua o mică cercetare pe internet 

asupra persoanei (persoanelor). Dacă simţiţi că personajele nu sunt familiare 

pentru majoritatea dintre elevi, puteţi să cereţi echipelor să-și prezinte pe scurt 

personajul pentru restul grupului înainte de a trece la prezentarea rezultatelor 

exerciţiului. 

(2) În mod alternativ, formatorii ROBIN, precum și profesorii, pot pregăti o listă de 

lideri bine-cunoscuţi în ţările lor, ceea ce va aduce exerciţiul mai aproape de 

realitatea participanţilor/elevilor. În cazul copiilor de vârstă mică, lista ar putea fi 

compusă din nume de eroi ficţionali cunoscuţi din filme și cărţi. 
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(3) Atunci când se realizează mai multe activităţi desfășurate în echipe, asiguraţi-vă 

că membrii echipei variază. Asta va ajuta participanţii să evolueze în calitate de 

membri ai echipei. 

 

Alternativă: 

O alternativă la acest exerciţiu ar putea fi următoarea: 

Profesorul/formatorul pregătește o selecţie de povestiri scurte despre realizările unor 

persoane de succes care nu sunt neapărat cunoscute. Sarcina elevilor ar fi să 

ghicească ce caracteristici au făcut posibil ca fiecare persoană să aibă succes.  

O modalitate foarte reconfortantă de a face acest exerciţiu ar fi să se complementeze 

cu o activitate la clasă în care elevii să poată întâlni persoane reale care au 

înregistrat un succes semnificativ. 

Reflecţia asupra elementelor care determină „succesul” acestor oameni ar trebui să 

fie urmată de o reflecţie asupra a ceea ce i-ar face pe restul să aibă succes în viaţă. 

Ar fi o trecere bună către formularea obiectivelor și a dorinţelor. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Activitatea 1.2: Calităţile unui lider 

Instrucţiuni: 

Spuneţi participanţilor să se împartă în echipe de 2-4 persoane și solicitaţi-le a) să se 

gândească la 2 valori/2 abilităţi/2 atitudini (doar un cuvânt) pe care un lider pozitiv și 

eficient ar trebui să le aibă în opinia lor și b) să elaboreze o definiţie a leadership-ului. 

Acordaţi grupului 10 minute pentru a realiza sarcinile. Când participanţii sunt pregătiţi 

rugaţi-i să prezinte rezultatele. Scrieţi toate caracteristicile care apar pe o tablă și 

marcaţi-le de fiecare dată când sunt prezentate de o echipă. Când fiecare echipă a 

trecut de rândul său, în baza scorurilor, realizaţi o selecţie cu primele cinci 

valori/atitudini/competenţe.  

Apoi, cereţi echipelor să-și împărtășească definiţiile, invitaţi participanţii să creeze 

împreună o definiţie comună pe baza definiţiilor propuse de echipe. 

Materiale: foi albe, pixuri, flipchart, markere pentru flipchart, copii ale tabelului cu 

calităţile liderului aşa cum sunt indicate în Foaia de lucru/Fişa resursă în lista de 

activităţi (pagina 28) 

Sugestii:  

Asiguraţi-vă că persoanele care prezintă rezultatele exerciţiilor în numele echipelor 

variază de la un exerciţiu la altul. 

Alternativă:  

În cazul în care participanţii au avut dificultăţi în identificarea 

valorilor/abilităţilor/atitudinilor de conducere pozitive, le puteţi transmite copii ale 

tabelului cu calităţile liderului. Invitaţi participanţii să citească tabelul. Întrebaţi-i dacă 

înţeleg semnificaţia tuturor cuvintelor care apar în el. Explicaţi semnificaţia cuvintelor 

pe care participanţii le ignoră. 

Apoi, cereţi participanţilor să lucreze în aceleași grupuri ca înainte - să discute 

importanţa elementelor care apar pe listă și să selecteze 2 valori, 2 atitudini și 2 

abilităţi pe care le consideră cele mai importante pentru un bun lider. Ulterior, fiecare 

echipă își va prezenta selecţia. Notaţi caracteristicile care se regăsesc pe flipchart 

așa cum apar și marcaţi-le de fiecare dată când sunt menţionate de o echipă. Când 

fiecare echipă a trecut de rândul său, în baza scorurilor, realizaţi o selecţie cu primele 

cinci valori/atitudini/competenţe.  
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Activitatea 1.3: Despre leadership 

Instrucţiuni 

Împărţiţi grupul în echipe de 3 - 4 persoane. Cereţi participanţilor să compună un 

scurt rezumat care să transmită valorile de leadership și să prezinte caracteristicile 

unui bun lider. Spuneţi participanţilor că povestea nu trebuie să fie situată într-un 

context profesional, ci se poate referi și la viaţa comunităţii, la un grup informal de 

cunoștinţe, la o familie etc. Se poate referi la o situaţie pe care participanţii au 

experimentat-o sau poate fi imaginară. Spuneţi echipelor că vor trebui să-și prezinte 

povestea în faţa restului grupului. Invitaţi participanţii să-și utilizeze imaginaţia. 

Spuneţi-le că prezentarea ar putea lua forma unei povestiri pentru copii, a unui rol, a 

unui spectacol de mimă etc. Stabiliţi o limită de timp pentru prezentarea povestirii 

(aproximativ 5 minute pentru fiecare echipă). Acordaţi grupului 20-25 minute pentru a 

crea povestea. 

Cât timp echipele își prezintă povestirile, rugaţi restul grupului să identifice calităţile 

de conducere care apar în fiecare poveste. După fiecare prezentare, publicul va 

indica calităţile pe care le-au identificat și creatorii vor spune dacă acestea sunt de 

fapt caracteristicile pe care intenţionau să le exprime prin povestea lor. 

Materiale: foi albe, pixuri. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Activitatea 1.4: Competenţele mele ca lider 

Instrucţiuni 

Înainte de a desfășura activitatea cu participanţii, invitaţi-i să reflecteze asupra: 

 De ce leadership-ul este o competenţă importantă și pentru mine? 

 Ce înseamnă dacă îmi analizez propria situaţie reală (participarea într-un 

program educaţional pentru A doua șansă)? 

 Ulterior, daţi o copie cu fișa „competenţele mele” ca un șablon de lider pentru 

fiecare participant. Rugaţi-i să verifice lista valorilor, atitudinilor și 

competenţelor caracteristice unui lider (a se vedea tabelul din foaia de lucru 3 

cu calităţile unui lider) și să le aleagă pe cele pe care consideră că le au deja 

și pe cele pe care nu cred că le posedă dar pe care și-ar dori să le dezvolte și 

rugaţi-i să le scrie pe foi. 

Materiale: copii ale  Foii de lucru/Fişei resursă din lista de activităţi, pixuri    

Sugestii:  

1. Pentru a aprofunda rezultatele acestei activităţi la nivel individual, puteţi să 

programaţi o ședinţă privată de îndrumare pentru fiecare elev, astfel încât să puteţi 

întreba personal elevii cu privire la competenţele alese: 

a. competenţele pe care consideră că le au, ar putea preciza o 

situaţie/circumstanţă care i-a făcut să-și dea seama că au competenţa(ele) în 

cauză? 

b. competenţele pe care ar dori să le dezvolte, de ce au ales aceste competenţe? 

S-au gândit la anumite obiective speciale personale/profesionale de care ar putea 

beneficia? Dacă da, care sunt aceste scopuri? Dacă le adresaţi elevilor aceste 

întrebări îi va ajuta probabil să caute mai  adânc în propriile lor motivaţii prin 

intermediul reflecţiei. În plus, va oferi profesorului informaţiile necesare pentru a-și 

realiza propria analiză de orientare și motivaţie ca educatori. 

2. Dacă consideraţi că foaia de lucru furnizată este prea complicată pentru elevii 

dvs., puteţi crea una care nu include toate cele trei tipuri de calităţi - valori, atitudini și 

competenţe - și, care în schimb, face referire la calităţile liderului în general. 

3. Dacă consideraţi că este prea complicat pentru elevi să se gândească la propriile 

lor calităţi de conducere, rugaţi-i să se gândească la cineva cunoscut pe care admiră 

pentru calităţile de conducere și să reflecteze asupra căror dintre aceste calităţi ar 

dori să se dezvolte și ei. 
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Activitatea 1.5: Vârful muntelui 

Instrucţiuni: 

Înainte de a efectua activitatea cu elevii trebuie să le prezentaţi conceptul de 

obiective pe termen scurt și lung, reflectând asupra următoarelor: 

 Care este diferenţa între gândirea și planificarea pe termen lung și pe termen 

scurt? 

 Care este beneficiul pe termen scurt al reflecţiei și planificării? 

 Care sunt pericolele planificării pe termen scurt/termen lung? 

 De ce este atât de complicat și totodată atât de dificil de planificat pe termen 

lung? 

Daţi-le elevilor o coală de hârtie. Rugaţi elevii să se gândească individual la un 

obiectiv specific pe termen lung pe care l-ar dori să-l îndeplinească și rugaţi-i să 

noteze acest obiectiv. După ce a terminat toată lumea, spuneţi elevilor să se 

gândească la etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru a-și atinge scopul. 

Dacă consideraţi că elevii nu sunt pregătiţi să se gândească la obiective, rugaţi-i 

să-și exprime dorinţele pe care le au pentru viitor. După câteva minute de gândire 

oferiţi-le elevilor un model al activităţii „Vârf de munte” și rugaţi-i să scrie pașii pe 

care ei îi consideră necesari pentru a realiza obiectivul/pentru a-și îndeplini 

dorinţa.  

După ce elevii au terminat sarcina, cereţi unui voluntar să-și prezinte grupului 

scopul/dorinţa, dar și etapele pentru a-l realiza/a o îndeplini. Acordaţi tuturor 

elevilor care doresc să-și împărtășească obiectivul șansa de a face acest lucru. 

Până la sfârșitul sesiunii oferiţi elevilor copii ale șablonului Calendarului cu 

obiective și invitaţi-i să planifice cronologic calea spre atingerea obiectivului în 

timpul liber. 

Materiale: copii ale  foii de lucru/Foii resursă "Vârf de munte" şi "Calendarul cu 

obiective” indicate în lista de activităţi. 

Sugestii:  

1. Dacă bănuiţi că în rândul elevilor nu există voluntari care să-și prezinte 

obiectivele, ar fi bine să vă pregătiţi o foaie cu activitatea  „Vârf de munte”, astfel 

încât să puteţi fi cel care să prezinte rezultatele grupului, fapt ce ar putea încuraja 

restul să vă urmeze și să-și prezinte foaia. 

2. Dacă consideraţi că foile de lucru furnizate sunt prea dificile, aţi putea sugera 

elevilor să-și creeze propriile foi de lucru prin desenarea lor pe foi albe de hârtie. 

  



 
 

 
 

 

 

Activitatea 1.6: De ce fac anumite lucruri? 

Instrucţiuni 

Înainte de începerea sesiunii, lipiţi bancnote sau monede sub mai multe scaune din 

sală. Pentru a efectua această activitate, alegeţi un moment în care toţi participanţii 

stau pe scaunele lor. Rugaţi participanţii să ridice mâna dreaptă. După ce au terminat 

mulţumiţi-le participanţilor. Întrebaţi grupul de ce a executat acţiunea. Majoritatea vor 

răspunde că au făcut-o deoarece au fost rugaţi/rugaţi frumos să facă acest lucru. 

Continuaţi să solicitaţi participanţilor să se ridice și să-și ridice scaunele. Cel mai 

probabil nimeni nu o va mai face. Atunci când participanţii ezită, întrebaţi-i: „Și dacă 

ţi-aș spune că există bani sub scaune?” Dacă încă nu se mișcă, spuneţi: „Într-adevăr, 

există bani sub câteva dintre scaune". Până la acest moment, este probabil ca 

participanţii să se ridice și să-și ridice și scaunele. 

Iată câteva întrebări pentru a reflecta pe această temă: 

 Motivaţia unei persoane de a face ceva anume este de ordin intern sau 

extern? 

 De ce a fost mai greu să se motiveze grupul să acţioneze asupra celei de-a 

doua solicitare? 

 Au fost participanţii motivaţi de bani? 

 Care sunt cele mai bune metode de a motiva pe cineva, de a ne automotiva? 
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Activitatea 1.7: Motivarea prin strategii de gândire pozitivă 

Instrucţiuni 

Distribuiţi participanţilor copii ale fișei „Zece mecanisme de gândire negativă”. Faceţi 

o mică introducere pentru participanţi cu cele 10 mecanisme, furnizând exemple 

concrete pentru fiecare mecanism. Aţi putea întreba participanţii dacă se pot gândi la 

un alt exemplu decât la cel oferit de dvs. Apoi, cereţi participanţilor să se împartă în 

grupuri mici, de câte 3 până la 5. Înmânaţi copiile foii de lucru „Pozitivare” fiecărui 

grup (una pentru fiecare participant sau câte una pentru fiecare grup, după cum 

doriţi). Rugaţi-i să citească propoziţiile negative scrise în foaia de lucru și să identifice 

mecanismul (elementele) de gândire negativă conţinute în fiecare. Apoi, cereţi 

participanţilor să lucreze în grupuri, reformulând propoziţiile într-un sens pozitiv sau 

cel puţin neutru. Acordaţi grupului cel puţin 15 minute pentru a îndeplini sarcina 

(dacă aveţi suficient timp puteţi aloca mai mult timp pentru această activitate). Atunci 

când termină sarcina, citiţi prima propoziţie și cereţi grupurilor să citească 

alternativele la aceasta cu voce tare. Discutaţi similarităţile și diferenţele dintre 

diferitele propuneri. 

Pe parcursul activităţii discutaţi și puneţi accentul pe metodele de a combate 

gândirea negativă: 

 Opriţi șirul de gânduri negative spunându-vă următoarele: acest lucru nu este 

adevărat, este o minciună ... 

 Demascaţi mecanismul gândurilor negative aflate în joc. 

 Desfășuraţi o analiză realistă a circumstanţelor sau a chestiunilor aflate în joc. 

 Generaţi gânduri pozitive, încercând să vedeţi partea bună a lucrurilor.  

 Afirmaţi-vă propria valoare și propriile posibilităţi într-un mod realist și, în 

același timp, pozitiv. 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 28), 

pixuri. 

Surse: 

http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.

pdf 

 

http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.pdf
http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.pdf


 
 

 
 

 

Modulul 2: A Învăţa să înveţi 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine 

pregătite pentru a sprijini dezvoltarea 

elevilor în următoarele aspecte: 

 Promovează conștientizarea învățării 

şi consolidează cea mai importantă 

competență, abilitatea de a învăța. 

 Facilitează reflecţia asupra valorilor, 

pasiunilor, motivaţiilor, punctelor forte 

și asupra caracteristicilor unice ale 

elevilor. 

 Identifică diferitele modalităţi de 

învăţare. 

 Identifică metodele preferate de 

învăţare. 

 Identifică strategiile de optimizare a 

învăţării. 

 Evaluarea rezultatelor învăţării. 

 

2.1 Realizaţi un colaj  cu privire la 

propriul proces de învăţare (pagina 38 

38) 

Lucru individual 

60 minute 

 Fişă resursă 2.1: Cum se realizează 

harta minţii   

(pagina 144) 

 Foaie de lucru 2.1: Harta minţii “Eu ca 

elev”  (pagina 145) 

2.2 Origami (pagina 39) 

Lucru de grup 

30 minute 

 Fişă resursă 2.2: Instrucţiuni cocor 

origami  - Vizuale (pagina 146) 

 Fişă resursă 2.2: Instrucţiuni cocor 

origami-Scrise (pagina 147) 

2.3 Stilul meu de învăţare (pagina 41) 

Reflecţie individuală, discuţii  

90 minute 

 Foaie de lucru 2.3: Test – “Cum învăţaţi 

mai bine?” (pagina 148) 

 Fişă resursă 2.3: Sfaturi pentru diferite 

stiluri de învăţare (pagina 151) 

2.4 Barca evaluării (pagina 42) 

Reflecţie în grup 

30 (+ 30) minute 

 Fişă resursă 2.4: Barca evaluării  (pagina 

157) 
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Activitatea 2.1: Realizarea unui colaj cu privire la propriul proces de învăţare 

Instrucţiuni 

Această activitate îi ajută pe participanţi să-și înţeleagă motivaţia pentru a învăţa, 

identificând pasiunile și punctele forte, construind pornind de la acestea pentru-și a 

planifica metoda viitoare de învăţare.  

Scopul activităţii este: 

 de a desluși ceea ce ne pasionează; 

 de a ne înţelege propriile nevoi, valori și scop; 

 de a învăţa să exprimăm ceea ce suntem; 

 de a învăţa cum să ne utilizăm abilităţile și punctele forte unice de care dispunem; 

 de a învăţa să ne exprimăm scopul în propriul nostru mod unic; 

 de a descoperi care este viziunea noastră unică, dar și scopul nostru. 

Activitatea poate fi implementată în două moduri, ambele folosind metoda „HĂRŢII 

MINŢII”.  

O hartă a minţii este o diagramă utilizată pentru a organiza informaţiile în mod vizual. 

O hartă a minţii este ierarhică și prezintă relaţii între porţiunile unui întreg. Aceasta 

este adesea creată în jurul unui singur concept, desenată ca o imagine în centrul 

unei pagini goale, la care se adaugă reprezentări asociate de idei, cum ar fi imagini, 

cuvinte și părţi de cuvinte. Ideile majore sunt legate direct de conceptul central, iar 

alte idei se leagă de acestea. 

Într-o hartă a minţii, spre deosebire de luarea de notiţe tradiţionale sau de un text 

liniar, informaţiile sunt structurate într-un mod care seamănă mult mai bine cu modul 

în care funcţionează creierul. Deoarece este o activitate atât analitică cât și artistică, 

ea îţi antrenează creierul într-un mod mult mai bogat, ajutându-l în toate funcţiile sale 

cognitive.  (A se vedea foaia de lucru 1:  Cum să realizezi harta minţii) 

7 etape pentru realizarea unei Hărţi a minţii: 

1. Începeţi în centrul unei pagini goale dispusă pe latura mare - longitudinal.  

2. Utilizaţi o poză sau o imagine pentru ideea centrală.  

3. Utilizaţi culorile pe întreaga foaie.  

4. Conectaţi ramurile principale la imaginea centrală și conectaţi ramurile secundare 

și de rang trei la primul și respectiv la al doilea nivel etc.  

5. Asiguraţi-vă că ramurile sunt mai degrabă curbate decât drepte.  

6. Utilizaţi câte un cuvânt cheie pe linie.  

7. Utilizaţi imaginile pe toată planșa.  

(mai multe informaţii găsiţi la: http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/ ) 

Cereţi participanţilor să pregătească un colaj, folosind fotografii și text din reviste, 

care reprezintă punctele lor forte, valorile personale, motivaţia de a învăţa, pasiunile 

și elementele care îi fac unici.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagram
http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/


 
 

 
 

 

Principalele puncte asupra cărora trebuie să reflectaţi: 

1. De ce învăţ = motivaţie 

2. Ce îmi place să învăţ = pasiuni; 

3. Cum învăţ = modalităţi preferate de învăţare; 

4. Cine sunt = autocunoaștere privind istoricul metodei personale de învăţare. 

După 30 minute de pregătire, participanţii se aranjează într-un cerc și își prezintă 

colajul celorlalţi membri ai grupului.  

 

2) Dacă sunt disponibile și calculatoare, există câteva instrumente gratuite 

disponibile pe internet pentru a crea hărţi digitale ale minţii: 

https://coggle.it/ 

https://www.mindmup.com/ 

https://www.mindmeister.com/it 

Cereţi participanţilor să creeze o hartă a minţii conform modelului furnizat (a se 

vedea foaia de lucru 2: HARTA MINŢII), pentru a vă gândi la punctele menţionate 

anterior. 

Toţi sunt liberi să-și adapteze exemplul după preferinţele lor, folosind imagini, 

cuvinte, simboluri, punându-și în joc creativitatea.  

După 30 de minute, toată lumea va prezenta rezultatele întregului grup.  

 

Formatorul poate afișa șablonul ca un ghid care trebuie urmat pentru a facilita 

crearea hărţii minţii; oricum, participanţii ar trebui să se simtă liberi să se exprime așa 

cum doresc. 

Materiale: copii ale  foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 37), 

pixuri, reviste vechi, lipici, foarfece, creioane colorate, radiere, computere. 

 

  

https://coggle.it/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmeister.com/it
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Activitatea 2.2: Origami 

Instrucţiuni 

Împărţiţi în 3 (sau 4) grupuri, participanţii vor fi rugaţi să creeze un origami (vă 

sugerăm să faceţi cocorul origami, care este ușor pentru începători) folosind abordări 

diferite de învăţare:  

1) Urmăriţi clipul de introducere  (formatorul poate alege un tutorial ușor de identificat 

pe Youtube, de exemplu https://www.youtube.com/watch?v=RsnEFQv3uCI&t=17s ); 

2) Citiţi fișa cu instrucţiuni (consultaţi Foaia de lucru 3 - Instrucţiuni cocor origami). 

Instrucţiunile în diferite limbi pot fi găsite cu ușurinţă pe internet; profesorul poate 

alege să ofere elevilor doar instrucţiunile vizuale sau doar cele scrise sau ambele sau 

să creeze 2 grupuri, câte unul pentru fiecare tip); 

3) Urmărirea profesorului care le a face instructajul; 

4) Descoperirea propriului mod de învăţare 

(opţional). 

Toţi vor avea același timp pentru a termina 

activitatea (în funcţie de timpul necesar formatorului 

pentru a face acest lucru - timpul recomandat: 15 

minute). 

După aceasta, vor compara rezultatele și vor 

dezbate activitatea, reflectând asupra diferitelor 

abordări educaţionale utilizate și consecinţele acestora: ce metodă a fost cea mai 

ușoară? Care dintre ele a fost cea mai dificilă? De ce? 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 37), 

pixuri, computer conectat la Internet, coli de origami. 

Sugestii: 

Formatorul trebuie să ştie dinainte să facă un cocor din origami pentru a le arăta 

cursanţilor din grupul 3. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RsnEFQv3uCI&t=17s


 
 

 
 

 

Activitatea 2.3: Stilul meu de învăţare 

Instrucţiuni 

Bazându-se pe activităţile anterioare și pe cunoștinţele și experienţa personală a 

participanţilor, grupul identifică diferite modalităţi de învăţare și fiecare dintre acestea 

este scrisă pe un flipchart cu 6 coloane, câte una pentru fiecare mod de învăţare:  

1. Ascultare 

2. Vorbire 

3. Scriere 

4. Abilitate fizică 

5. Vizualizare 

6. Citire. 

Participanţii vor primi testul (foaia de lucru 4_Test1) pentru a identifica stilul de 

învăţare obișnuit și preferat. 

După completarea chestionarului, vor compara rezultatele lor cu celelalte și le vor 

dezbate, discutând despre argumentele pro și contra pentru diferitele modalităţi de 

învăţare. 

Formatorul va pregăti un set de cartonaşe cu sugestii pentru fiecare stil de învăţare 

(Foaia de lucru 5 Cartonaşe cu sfaturi) și le amestecă.  

Fiecare cartonaş conţine un sfat pentru a îmbunătăţi performanţa într-un anumit stil 

de învăţare. Fiecare participant va alege la rândul său un cartonaş, va citi cu voce 

tare conţinutul și va decide la ce stil de învăţare face referire acesta. Cartonaşul va fi 

pus pe flipchart în coloana corespunzătoare. 

Formatorul va verifica corespondenţa din listă (Foaia de lucru 5. Cartonaşele cu 

sfaturi). 

 

- La sfârșitul activităţii, participanţii vor 

discuta sfaturile sugerate: au 

conștientizat sfaturile? Sunt aceste 

sfaturi utile? De ce? Sunt, de 

asemenea, invitaţi să sugereze alte 

sfaturi pe care le-au experimentat și 

să discute utilitatea acestora cu 

ceilalţi.  

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii 

resursă indicate în lista de activităţi 

(pagina 37), pixuri, coli de flipchart. 
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Activitatea 2.4: Barca evaluării 

Instrucţiuni 

Evaluarea căii de învăţare este fundamentală în procesul de învăţare a procesului de 

a învăţa.  

Pentru a continua cu succes procesul de învăţare, trebuie să cunoaștem nu numai 

ceea ce am obţinut, ci și modul în care am reușit să realizăm obiectivul. Trebuie să 

înţelegem procesul de învăţare, astfel încât să îl 

putem repeta. Această activitate de formare este 

menită a fi utilizată de către formatori pentru a 

încuraja participanţii să reflecteze asupra 

procesului de învăţare și să identifice factorii 

care au contribuit la un proces reușit de învăţare, 

astfel încât aceștia să poată fi folosiţi din nou. 

Mai mult decât atât, este un instrument bun de a 

înţelege gradul de satisfacere a nevoilor de 

învăţare care pot fi utilizate de către beneficiarii 

finali pentru a identifica beneficiile lor de învăţare 

și ce trebuie să obţină în continuare din punct de 

vedere al învăţării. 

Înainte de a începe formarea, participanţii vor fi invitaţi să reflecteze asupra 

așteptărilor, motivaţiilor și intereselor lor în materie de învăţare. 

Vor desena o barcă pe mare (poate fi pregătită în prealabil de către 

profesor/instructor): fiecare element al desenului reprezintă un aspect al procesului 

de învăţare.  

 Soarele reprezintă așteptările lor de învăţare;  

 Peștii/ancora obstacolele pe care se tem să le întâlnească;  

 Vâslele, motivaţia lor în învăţare.  

Fiecare va avea timp să se gândească și să-și scrie propriile sale gânduri. 

La sfârșitul zilei sau activităţilor de instruire, participanţii vor colora așteptările de 

învăţare pe care le-au atins și vor scrie pe pești și aripi observaţiile lor despre 

aspectele negative și pozitive. (A se vedea exemplul din Barca evaluării din Foaia de 

lucru 6). 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 37), 

coli de flipchart, carioci şi pixuri. 
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Modulul 3: Sănătate emoţională şi fizică 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Să recunoască, să gestioneze și să-și 

exprime propriile emoţii într-un mod 

productiv, să comunice proactiv și să-şi 

dezvolte empatia; 

 Să înțeleagă reziliența, cum să ghideze 

elevii pentru a face faţă mai bine 

dificultăților vieţii și a-şi construi stima 

de sine, fiind conștienți de resursele 

interne și externe disponibile; 

 Să numească şi să reflecteze asupra 

drepturilor copilului și ale migranților; 

 Să cunoască şi să protejeze elevii de 

factorii de mediu potenţial periculoşi, 

recunoscând situaţiile cu potenţial de 

risc; 

 Să cunoască şi să transmită elevilor 

informaţii despre beneficiile unui stil de 

viață sănătos (hrană, mişcare, odihnă), 

gândire pozitivă și metode de evitare a 

stresului;  

3.1 Sănătatea emoţională şi fizică: 

introducere (pagina 45) 

brainstorming în plen 

15 minute 

 

3.2   Ce simţi?  (pagina 46) 

Lucru individual, reflecţie 

15 minute 

 

3.3  Calea mea în viaţă (pagina 47) 

Lucru individual, reflecţie 

20 minute 

 

3.4  "Casa" rezilienţei  

(pagina 48) 

Lucru individual, reflecţie 

10 minute 

Fişă resursă 3.4: "Casa" rezilienţei  

(pagina 158) 

Foaie de lucru 3.4: "Casa" rezilienţei 

(pagina 159) 

3.5  Consilierii (pagina 4949) 

Joc de rol în grup 

45 minute 

 



 
 

 

   Să elaboreze un plan de viaţă sănătos. 
3.6  Un nou început (pagina 51) 

Lucru de grup 

10 minute 
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Activitatea 3.1: Sănătatea emoţională şi fizică: introducere  

Instrucţiuni 

Dacă vă hotărâţi să vorbiţi despre sănătatea fizică și emoţională, puteţi începe cu o 

cartografiere a elementelor care asigură sănătatea unui copil. Este recomandabil să 

completaţi harta minţii împreună cu participanţii, dar, ca o sugestie, puteţi utiliza 

această diagramă pentru a vă asigura că atingeţi fiecare aspect al sănătăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Grafic: Mindmap Artists – Jane Genovese and Sharon Genovese 

Materiale: Coli de flipchart, pixuri 
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Activitatea 3.2: Ce simţiţi? 

Instrucţiuni 

Daţi fiecărui participant o foaie de hârtie și cereţi-le să scrie pe ea tot ceea ce simt în 

acel moment. Spuneţi-le să nu se gândească prea mult, să facă o listă cu tot ceea ce 

simt. Lăsaţi-i să facă acest lucru timp de 90 de secunde. 

Rugaţi 2-3 persoane să citească ceea ce au scris. Reţineţi că aceștia tind să scrie 

lucruri generale, nu specifice. De asemenea, în general uită sau se cenzurează și nu 

spun lucruri speciale precum „îmi este foame”, „îmi este frig/cald”, „simt stiloul în 

mână”, „simt că mușchii mei sunt prea tensionaţi pentru această activitate”, „Simt că 

am capul gol”, „Sunt trist din cauza unei situaţii de azi dimineaţă când veneam aici” 

etc. Aceasta este o activitate de „formare a mușchiului emoţional”, în care oamenii se 

re-învaţă să-și exprime sentimentele, să nu-și cenzureze sentimentele pentru că „nu 

este adecvat în acest cadru”. 

Materiale: hârtie, pixuri 
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Activitatea 3.3: Calea mea în viaţă 

Instrucţiuni 

Continuaţi activitatea oferind participanţilor posibilitatea de a-și exprima sentimente 

mai profunde. 

În mod individual, fiecare participant desenează o linie, necompletată, pe o foaie A4. 

De la naștere până în ziua de azi, notaţi sau trasaţi momentele importante și cele 

dificile din experienţele pe care le-aţi trăit. Apoi alegeţi un eveniment dificil, un punct 

dificil din cronologia dvs. Cereţi participanţilor să se gândească la ceea ce i-au ajutat 

să facă faţă acestei situaţii. După ce fiecare termină de completat linia, continuaţi în 

perechi și împărtășiţi acest eveniment neplăcut unul cu altul, precum și resursele 

care v-au ajutat să-l depășiţi. Resursele interne și externe sunt ulterior discutate în 

grup și sunt legate de subiectul ce abordează rezilienţa. 

Daţi fiecărui participant un post-it și cereţi-le să scrie ceva frumos pentru o 

persoană importantă din viaţa lor care într-adevăr i-a ajutat să depășească 

momente dificile din viaţă.  Adunaţi toate aceste notiţe într-un bol.  

Acest exerciţiu, precum și celelalte două anterioare oferă un mediu sigur în care 

participanţii pot învăţa să exprime și/sau să expună în cuvinte ceea ce simt. 

Materiale: coli de hârtie, pixuri, post-it 
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Activitatea 3.4: "Casa rezilienţei" 

Instrucţiuni 

Desenaţi casa rezilienţei așa cum este ea prezentată în partea teoretică a modulului 

și explicaţi participanţilor ceea ce reprezintă fiecare cameră (care sunt elementele 

care construiesc rezilienţa). Apoi, daţi participanţilor foile de lucru cu un desen al 

casei și lăsaţi-i să completeze elementele: 

 Care sunt oamenii care îi iubesc necondiţionat? 

 Unde găsesc un sens al existenţei lor? 

 Ce știu să facă? 

 Care sunt resursele și potenţialul lor? 

 

Ajutaţi participanţii să completeze foaia de lucru și reflectaţi împreună asupra 

diferitelor aspecte ale produselor lor. 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 43), 

pixuri 
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Activitatea 3.5: Consilierii 

Instrucţiuni 

Acesta este un exerciţiu care pătrunde mai în profunzime cu explorarea emoţiilor. 

Dar, pentru a obţine rezultate semnificative, trebuie alocat suficient timp 

debriefingului. 

Împărţiţi participanţii în două grupuri.  

 Grupul 1 este format din profesori care au de discutat şi de rezolvat o situaţie 

dificilă a unui elev. 

Acest grup părăseşte sala de clasă şi fiecare participant identifică problema pe 

care doreşte să o discute cu un consilier.  

 Grupul 2 este format din consilieri.  

Acest grup rămâne în sală. Fiecare consilier va sta pe un scaun, având în faţa 

sa un scaun liber. Consilierii sunt anunţaţi că vor primi trei profesori care 

doresc să fie consiliaţi pe o anumită temă. Rolul lor este de a-I primi pe cei trei 

în trei maniere diferite.  

 Primul care se va aşeza în faţa lor va fi ignorat complet.  

 A doua oară, vor asculta activ persoana. Pot folosi limbajul non-verbal, 

să încurajeze interlocutorul să-şi expună problema, dar nu pot pune 

întrebări sau da sfaturi.  

 A treia oară, vor interacţiona natural cu persoana respectivă, punând 

întrebări şi încercând să dezvolte o soluţie. 

La revenirea în sală, grupul 1 va găsi consilierii aşezaţi pe scaune şi se vor aşeza 

fiecare în faţa câte unui consilier (pentru uşurinţă, scaunele pot fi aşezate ca în 

graficul de mai jos). Cereţi "profesorilor" să se gândească bine și să creeze un 

discurs care să fie bine înţeles de către consilier. După un minut, la semnalul dvs, 

trebuie să schimbe consilierul. Ei se vor ridica și se vor așeza în faţa unui alt consilier 

și îi vor expune aceeași problemă. După alt minut, le veţi da un alt semnal, iar ei se 

vor ridica și se vor aşeza în faţa celui de-al treilea consilier pentru a-i expune aceeași 

problemă, astfel încât în final să primească sfaturi de la trei consilieri diferiţi. Pentru a 

nu se crea haos, sugeraţi grupului de consiliaţi să se mute la consilierul din dreapta 

lor. 
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După cele trei minute ale exerciţiului, formatorul oprește exerciţiul, lasă participanţii 

să se relaxeze puţin și începe debriefingul. Mai întâi, formatorul întreabă pe fiecare 

participant din grupul 1 cum s-a simţit când a discutat cu primul consilier, cu cel de-al 

doilea și cu cel de-al treilea consilier. Este important să reamintim fiecărui 

participant să-și exprime emoţiile pe care le-a simţit și nu să povestească ce s-

a întâmplat în timpul celor trei minute ale exerciţiului (cine, ce sau cum a făcut), 

deoarece participanţii tind să relateze evenimentele, nu sentimentele. Acordaţi-i timp 

fiecărui participant să se gândească la și să ofere un nume emoţiei și sentimentelor 

resimţite. După ceau dat un nume emoţiei, întrebaţi-i ce comportament a generat 

această emoţie (în general, în prima fază a exerciţiului simt frustrare și unii dintre ei 

ar vrea să-l „omoare” pe consilier, alţii renunţă, iar alţii dezvoltă strategii pentru a fi 

auziţi și înţeleși - încercând să „mituiască” consilierul, să-l ameninţe sau să-l ajute să 

se concentreze). 

Apoi întrebaţi consilierii cum s-au simţit în cele trei momente ale exerciţiului. 

Este important ca fiecare participant să identifice și să-și numească emoţiile. 

Formatorul accentuează cât de multe sentimente și cât de intense s-au resimţit în  

doar trei minute și roagă participanţii să se gândească în continuare asupra efectelor 

respingerii, a sentimentului de a nu fi ascultat sau de a fi privat de un sfat bun atunci 

când ai o problemă pe  care doreşti s-o discuţi cu un adult de încredere. 
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Activitatea 3.6: Un nou început 

Instrucţiuni 

Oferiţi participanţilor bolul în care aţi strâns bileţelele în cel de-al treilea exerciţiu, 

Calea mea în  viaţă. Lăsaţi-i să tragă la întâmplare un post-it și să-l citească. 

Spuneţi-le că acesta este răspunsul pe care l-au primit la cuvintele lor bune. 

Cu acest exerciţiu, atelierul este finalizat într-o atmosferă de bunăstare emoţională și 

de reflectivitate. 

Materiale: bileţelele scrise de către participanţi în timpul activităţii 3.3: Calea mea în 

viaţă  

Sfat pentru formator: 

Verificaţi cu atenţie bileţelele din bol! În cazul în care unul dintre participanţi a scris 

ceva nu foarte frumos, înlocuiţi acel bileţel cu un altul, scris de dvs., cu un mesaj 

pozitiv. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Modulul 4: Comunicarea prin Abordarea Maieutică Reciprocă 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Să-şi îmbunătăţească competenţa 

de comunicare  

 Să analizeze semnificaţia 

cuvintelor „transmitere de 

informaţii" versus „comunicare”, 

diferenţele existente între ele și 

efectele potenţiale ale ambelor 

concepte asupra procesului de 

învăţare.  

 Să-şi îmbunătăţească anumite 

abilităţi de bază, cum ar fi:  

- Auto-reflecţie. 

- Ascultare. 

- Empatie. 

- Deschidere. 

- Respect. 

 

4.1. Cercul Maieutic (pagina 53) 

lucru de grup, discuţii, joc 

Max. 120 minute 

 

4.2. Ţine minte (pagina 55) 

experiment în grup 

30 minute 

 Fişă resursă 4.2: Ţine minte- Listă de 

obiecte  (pagina 160) 
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Activitatea 4.1: Cercul maieutic 

Instrucţiuni 

Formatorul va fi coordonatorul cercului maieutic. Invitaţi participanţii să se prezinte 

întrebându-i care este visul lor personal?  

Fiecare participant începe să spună ceva despre sine, într-un mod personal.  

În acest fel, toată lumea se poate deschide, exprimându-se și ascultând punctul de 

vedere al altor persoane.  

Procesul maieutic începe: Coordonatorul cercului introduce subiectul sau adresează 

o „întrebare bună”. Ce înseamnă „transmiterea de informaţii” conform experienţei 

personale? Apoi: Ce înseamnă „comunicarea” conform experienţei personale?  

Fiecare își poate exprima problema și în funcţie de experienţa personală, stilul și 

personalitatea sa. Punctul de plecare al unui atelier de Abordare Maieutică 

Reciprocă (AMR)  poate fi pur și simplu un cuvânt sau două. Treptat, fiecare dintre 

aceste cuvinte iniţiale este asociat unui adjectiv, unei idei, unui punct de vedere și 

astfel începe activitatea activă a atelierului. Atelierul activează un proces de schimb 

și îmbogăţire reciproce și numai atunci când comunicarea între participanţii la atelier 

se va stabili în mod eficient, atunci va fi posibil să se observe o dezvoltare continuă a 

ideilor. Coordonatorul închide atelierul de lucru prin prezentarea unui scurt rezumat al 

celor spuse în timpul sesiunii și prin tragerea concluziilor cu privire la ceea ce a 

rezultat din sesiune. 

Coordonatorul AMR închide sesiunea solicitând o evaluare scurtă din partea tuturor 

participanţilor.  

Materiale: Flipchart, pixuri 

Sugestii: 

Datorită aplicabilităţii sale largi, AMR poate fi ușor aplicată la o varietate de alte teme 

și domenii. Cercul maieutic ar trebui adaptat obiectivelor specifice, precum și 

grupurilor ţintă specifice.  
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Este important să cunoașteţi mai întâi grupul, cât de bine se cunosc, care sunt 

priorităţile sau nevoile principale, la ce se așteaptă grupul și ce dorește să înveţe.  

Alte subiecte sugerate: Predarea vs. Educare, Pace, etc. 
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Activitatea 4.2:Ţine minte 

Instrucţiuni 

Participanţii sunt împărţiţi în două grupuri: 

 Primul grup va reprezenta „Transmiterea de informaţii”, 

 Al doilea grup reprezintă „Comunicarea”.  

În fiecare grup, participanţii creează perechi și în fiecare pereche se decide cine 

va fi „povestitorul" și cine va fi „ascultătorul”.  

În ambele grupuri, povestitorul începe să citească o listă de obiecte de care ar 

avea nevoie un cuplu care merge la camping (a se vedea Foaia de lucru 1 - Lista 

cu obiecte), iar ascultătorul trebuie să încerce să-și amintească cât mai multe 

elemente cu putinţă. Pentru a face acest lucru, cele două grupuri vor experimenta 

două strategii de comunicare diferite.  

Naratorii din Grupul 1 (transmitere de informaţii) împărtășesc lista doar 

menţionând partenerului lor cele 30 de lucruri de care ar putea avea nevoie cuplul 

pentru camping.  

Sarcina pentru Grupul 1 este doar de a transmite informaţiile: partenerul nu poate 

pune întrebări; el/ea poate doar asculta. Odată ce naratorul a terminat să 

enumere toate elementele, cel de-al doilea partener trebuie să noteze pe hârtie 

toate lucrurile menţionate de povestitor pe care și le poate aminti. 

În perechile aparţinând Grupului 2 (comunicare), un partener citeşte lista, 

menţionând unul câte unul cele 30 de lucruri de care ar putea avea nevoie cuplul. 

După ce menţionează fiecare lucru, persoana care spune povestea trebuie să 

întrebe partenerul:  „Ce crezi?”, „De ce au nevoie de asta?”, permiţând 

partenerului să se gândească și să discute pe tema respectivă. Sarcina este de a 

încuraja partenerul să se gândească la subiect și să-și discute ideile cu alte 

persoane. Când persoana termină lista, partenerul său trebuie să noteze pe 

hârtie toate lucrurile menţionate pe care și le poate aminti.  

În final, partenerii grupului 1 și 2 care au ascultat poveștile prezintă lista lor de 

lucruri și rezultatele sunt comparate.  

Formatorul va închide sesiunea rugând participanţii să se gândească la cele două 

abordări diferite și la rezultatele/consecinţele acestora.  

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă din lista de activităţi (pagina 52), pixuri. 

 



 
 

 

Modulul 5: Conștientizarea diversităţii/ sensibilitate interculturală 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Conștientizarea diferenţelor și 

asemănărilor dintre oameni și etnii; 

 Construirea toleranţei și a răbdării; 

 Combaterea stereotipurilor; 

 Promovarea empatiei; 

 Formarea de competenţe de 

adaptare socială și culturală. 

 

5.1. Numele meu mă defineşte  

(pagina 58) 

Exerciţiu încălzire 

20 minute 

 

5.2. Viaţa într-o lume perfectă  

(pagina 59) 

Lucru de grup, discuţii 

60 minute 

Foaie de lucru 5.2: Viaţa într-o lume 

perfectă  – Testul Cercul păcii (pagina 

161) 

Fişă resursă 5.2: Viaţa într-o lume 

perfectă  – Cercul păcii completat (pagina 

164) 

5.3. Discuţie asupra semnificaţiei 

Păcii şi a Toleranţei  

(pagina 62) 

Discuţii de grup 

30 minute 

Foaie de lucru 5.3: Ghiduri de discuţie  

(pagina 166) 

5.4. Exerciţiul cu etichetele  

(pagina 63) 

Experiment în grup 

30 minute 

 



 
 

 

 

 5.5. Prezentarea unui studiu de caz 

(pagina 64) 

Creare studiu de caz 

30 minute 

 

5.6. Istoria drepturilor omului  

(pagina 65) 

test, luarea deciziei în grup, 

transfer de cunoştinţe 

10 minute 

 

5.7. Acceptarea diferenţelor  

(pagina 6666) 

Joc de simulare 

30 minute 

Foaie de lucru 5.7: Acceptarea 

diferenţelor  – Reguli de grup (pagina 

174) 

5.8. Înţelegerea diversităţii  

(pagina 66) 

Lucru de grup, prezentări 

60 minute 

Fişă resursă 5.8: Modelul Aisberg al 

culturii (pagina 182) 
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Activitatea 5.1: Numele meu mă defineşte 

Instrucţiuni 

Fiecare cursant își scrie numele (de preferat nume mai scurte sau prescurtate, în 

special în cazul celor lungi) și, lângă fiecare literă a numelui, își scrie ceva tipic 

pentru sine, care să înceapă cu litera corespunzătoare. Ar putea fi o caracteristică, 

un hobby, lucruri favorite, o persoană etc. Apoi fiecare participant se prezintă restului 

grupului. 

Materiale: coli de hârtie, pixuri 
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Activitatea 5.2: Viaţa într-o lume perfectă 

Instrucţiuni 

Această activitate începe cu un test cu proverbe și zicale înţelepte care reflectă 

diferite aspecte ale păcii și permite ulterior participanţilor să se gândească la: 

 Semnificaţia păcii și acceptarea diferenţelor. 

 Pacea interioară, pacea cu ceilalţi și pacea cu mediul. 

 Dezvoltarea comportamentului pașnic și a toleranţei faţă de ceilalţi. 

Obiective specifice:  

 Să simtă interdependenţa dintre diferitele dimensiuni ale păcii. 

 Discutarea diferitelor semnificaţii ale păcii și toleranţei și modul în care 

acestea se aplică vieţii noastre de zi cu zi. 

 Promovarea respectului, solidarităţii, toleranţei, acceptării și responsabilităţii. 

Urmăriţi instrucţiunile de la pasul 1 la pasul 5: 

1. În timpul plenului, participanţii primesc copia în format A3 a cercului păcii 

necompletat sau copia cu mandala (Foaia de lucru 1). Indicaţi cele trei secţiuni: 

pace cu sine, pace cu ceilalţi și pace cu natura. Spuneţi-le că mandala completă 

va reprezenta realizarea unei stări ideale de pace. Pentru a o completa, 

participanţii trebuie să găsească cele douăzeci și unu de „cuvinte ale adevărului 

universal” care se referă la fiecare dintre cele douăzeci și unu de domenii ale 

unei vieţi trăite în pace. Aceste 21 de cuvinte universale pot fi găsite în întreaga 

lume în zicale sau în proverbe. 

2. Rugaţi participanţii să se organizeze în trei grupuri. Fiecare grup primeşte un 

pix, o copie a mandalei necompletate (foaia de lucru 1 – câte una pentru fiecare 

grup) și o copie a foii cu testul (foaia de lucru 2 - câte un exemplar pentru fiecare 

participant din grup). Amintiţi-le că trebuie să găsească cuvintele lipsă din 

fiecare proverb. Acestea sunt indicii pentru valorile care se încadrează în 

diferitele zone ale cercului păcii. Numărul fiecărui cuvânt (sau zone) lipsă din 

test corespunde cu cifrele de pe mandala.  

3. După ce au terminat, participanţii se reunesc în plen. Participanţii se vor oferi 

voluntar să citească proverbele completate unul câte unul. Verificaţi dacă sunt 

corecte și cereţi cititorului să ia un pix și să scrie cuvântul pe copia mare a 

cercului păcii. 

4. Repetaţi pentru toate proverbele până când mandala este completă și se atinge 

o stare de pace.  

5. Distribuiţi participanţilor copii ale foilor de lucru. Pentru următoarea parte a 

activităţii vor avea nevoie de cercul păcii completată. 

Începeţi evaluarea prin discuţii despre mandala și despre universalitatea valorilor 

reprezentate. Iată câteva sugestii pentru întrebări pe care le puteţi discuta cu grupul: 
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 Cât de greu a fost să găsiţi cuvintele lipsă? Câte dintre proverbe sau zicale 

le știaţi deja? Sunt aceste „cuvinte de înţelepciune” relevante pentru viaţa 

noastră astăzi? 

 Cuvintele din cercul cel mai central reprezintă valori universale? Sunt ele la 

fel de importante în toate culturile? Care sunt cele mai importante în cultura 

ta? 

 Există alte valori de bază care nu sunt reprezentate? 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă din lista de activităţi  (pagina 56), pixuri, 

hârtie 

Sugestii:  

Partea teoritică cu privire la pace şi la violenţă pe care o regăsiţi în Broşură vă va 

ajuta să îndrumaţi dezbaterea în plen. Încercaţi să scoateţi la iveală interrelaţia dintre 

cele trei dimensiuni ale păcii. Nu vă temeţi de controverse; acesta este, prin natura 

sa, un subiect controversat. Mai degrabă reflectaţi asupra argumentelor în favoarea 

și împotriva problemelor discutate şi subşliniaţi că nu există un singur punct de 

vedere "ideal". 

Există mai multe moduri de a interpreta cercul păcii. Următoarele notiţe vă pot ajuta 

să vă ghidaţi în discuţiile ulterioare: 

 În centrul mandalei este semnul infinitului, nu există început, nici sfârșit. 

 Toate cuvintele din cercul din mijloc reprezintă valorile și comportamentul sau 

starea pe care ar trebui să o avem în fiecare dintre zonele corespunzătoare 

ale vieţii noastre. De exemplu, în ceea ce privește capacitatea noastră de a fi 

în pace cu ceilalţi și în pace cu societatea, trebuie să fim în pace în cu 

domeniul economic, cu viaţa socială și culturală. 

 Mintea, corpul și emoţiile sunt zonele de focalizare în relaţia noastră cu „sine” 

și cu pacea noastră interioară. Pentru a avea pace interioară individuală, avem 

nevoie de înţelepciune, de dragoste, de răbdare, de compasiune, de bucurie 

și de un corp sănătos. 

 A treia dimensiune a păcii este mediul, care coincide cu pacea cu natura. Aici 

avem trei domenii: trebuie să avem cunoștinţe pentru a fi informaţi, pentru a 

avea respect faţă de viaţă și pentru a fi în armonie cu substanţa (natura, 

copacii, florile, animalele etc.). 

 

Dacă există mai mult de optsprezece persoane în grup, este mai bine să dublaţi 

numărul de grupuri mici și să lucraţi cu șase grupuri mici, în loc de trei mari. Amintiţi-

vă să faceţi copii suplimentare ale materialelor! 
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Alternative: 

Aţi putea organiza prima parte completând mandala ca activitate de ansamblu a 

grupului. Citiţi proverbele pe rând și solicitaţi sugestii pentru cuvintele lipsă. În acest 

caz, veţi marca cuvintele direct pe diagrama mare și va trebui să faceţi copii ale roţii 

completate pentru ca participanţii să o poată folosi și în partea a 2-a. 
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Activitatea 5.3: Discuţii despre pace şi toleranţă 

Instrucţiuni 

Această activitate urmează celei anterioare, Viaţa întro lume perfectă. Scopul este 

acela de a încuraja studenţii să-şi exprime opiniile cu privire la pace, toleranţă şi 

acceptarea celuilalt.  

Rugaţi cursanţii să se întoarcă în cele trei sub-grupuri formate în timpul primei părţi a 

activităţii şi împărţiţi fiecărui grup câte un ghid de discuţii. Rugaţi-i să discute 

întrebările din ghid ţinând cont în același timp de valorile asociate cu zona relevantă 

a roţii păcii. Sugeraţi-le să încerce să ajungăla un consens şi să aleagă un raportor 

care să prezinte discuţiile purtate. 

La final, chemaţi-i pe toţi în sală și rugaţi fiecare grup să raporteze. Rugaţi pe 

cineva din fiecare grup să facă un rezumat foarte scurt al întrebărilor din ghidul de 

discuţii. Apoi răspundeţi la următoarele întrebări pe rând: 

 A fost ușor să ajungeţi la un consens cu privire la toate aspectele 

discutate? 

 Care întrebare a fost cea mai controversată? De ce? 

 Care este opinia lor cu privire la controversă? 

 De ce au opinii diferite asupra acestor probleme legate de pace? 

 Oamenii deseori leagă discuţiile despre pacea interioară cu religia. De ce 

fac asta? 

 Trebuie oamenii să fie religioși pentru a avea valori necesare ale păcii 

interioare? 

 Ce relaţii există între ceea ce au discutat și drepturile omului? 

 Este pacea o condiţie prealabilă necesară pentru existenţa unei culturi a 

drepturilor omului sau este necesar ca drepturile omului să fie respectate 

înainte ca oamenii să ajungă la o stare de pace? 

Pentru ca discuţiile să ruleze fără probleme și în mod eficient ar trebui să fie 

respectate reguli stricte tot timpul. Cea mai importantă regulă pe care trebuie să 

o subliniaţi este să nu se abată de la temă. Spuneţi cursanţilor că este foarte 

important să se asculte unul pe altul și să nu îşi întrerupă colegii. Opiniile opuse 

trebuie exprimate în mod atent și respectuos. Nu sunt tolerate ofensele şi 

ridicarea vocii. 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă din lista de activităţi  (pagina 56), pixuri. 
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Activitatea 5.4: Exerciţiul cu etichetele 

Instrucţiuni 

Participanţii stau într-un cerc, cu ochii închiși, în timp ce facilitatorul le lipește mici 

etichete autoadezive de diferite culori pe frunte. Numărul de etichete de fiecare 

culoare nu este egal și variază în funcţie de dimensiunea grupului, dar există 

întotdeauna o singură persoană cu o anumită culoare (de exemplu o etichetă roșie, 

trei etichete albastre, trei etichete verzi, patru etichete portocalii, patru etichete 

negre). 

 Prima rundă: Cereţi participanţilor să deschidă ochii și să se grupeze în tăcere 

în funcţie de culori (grupul roşu, grupul albastru, grupul verde, grupul 

portocaliu şi grupul negru) 

Întrebaţi cursanţii cum s-au simţit (grupul mare s-a simţit bine, în siguranţă împreună, 

le-a făcut plăcere să respingă singura culoarea diferită, le-a fost milă, etc.). Întrebaţi 

apoi persoana care poartă singura etichetă diferită (roșu în acest caz) cum s-a simţit 

(discriminată, respinsă, mândră de a fi diferită etc.).  

 Runda a doua: Rugaţi participanţii să se adune în tăcere în grupuri care să 

conţină cât mai multe culori. Din nou, invitaţi persoanele să spună ceea ce au 

simţit. 

Întrebaţi-i ce a fost diferit în a doua parte a activităţii. Încurajaţi participanţii să 

vorbească despre emoţiile lor și să nu rămână doar la a povesti ce s-a întâmplat în 

timpul jocului. Insistaţi asupra autenticităţii. Scopul etapei a doua este trecerea de la 

excluderea neechilibrată la incluziunea echilibrată. În acest caz, grupul care 

cooptează primul eticheta diferită are cel mai mare număr de membri, valorizând 

diferenţa în loc să o respingă. 

Materiale: etichete autoadezive, pixuri 
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Activitatea 5.5 Prezentarea unui studiu de caz 

Instrucţiuni 

Formatorul împarte grupul în mai multe grupuri mai mici (de preferinţă 5-6 membri 

fiecare) și fiecărui grup i se dă sarcina de a relata o situaţie în care a fost prezentă 

orice formă de intoleranţă. Scopul este ca participanţii să recunoască diferitele 

aspecte ale intoleranţei și care sunt motivele pentru provocarea acesteia. Cel mai 

important lucru este ca grupul să găsească şi un mod eficient de combatere a 

intoleranţei.  

După aceea, fiecare grup prezintă activitatea pe care a făcut-o – se poate folosi jocul 

de rol, simularea sau orice altă metodă pe care o consideră cea mai potrivită. 
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Activitatea 5.6 Istoria drepturilor omului 

Instrucţiuni 

Istoria drepturilor omului poate fi un bun punct de pornire în cadrul atelierelor, 

cursurilor de formare etc., pentru a introduce participanţilor conceptul de drepturile 

omului, ca aceştia să se familiarizeze cu baza teoretică şi cu momentele importante 

din evoluţia drepturilor omului. Acest exerciţiu arată cum în diferite regiuni ale lumii, 

în cadrul unor religii diferite găsim aceleaşi valori de bază ca demnitatea umană, 

libertatea, egalitatea, ajutorul dat aproapelui, etc.  

1. Plasaţi cărţile cu istoria drepturilor omului în mijloc (foaia de lucru Istoria 

drepturilor omului) 

2. Introduceţi sarcina grupului: Citiţi toate cărţile și încercaţi să creaţi o cronologie 

a drepturilor omului (acordaţi maxim 10 minute pentru această activitate). 

3. Când grupul a terminat activitatea, citiţi cu voce tare cărţile în ordinea 

respectivă. Dacă este cazul, corectaţi, dar reţineţi că scopul nu este de a 

demonstra cunoștinţele participantului, ci de a-i trezi interesul faţă de 

drepturile omului. 

4. Debriefing. Puteţi folosi ca ghid următoarele întrebări 

 Ce puteţi spune cu privire la rezultatul jocului? 

 Cum au fost luate deciziile la nivel de grup? 

 Aţi descoperit informaţii noi? 

 Ce semnificaţie are această activitate pentru dvs.?  

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă din lista de activităţi  (pagina 56) 

Sugestii:  

Soluţia la acest test nu este unică. Unele bileţele se referă la perioade mai lungi de 

timp. Scopul nu este de a găsi cronologia perfectă, ci importantă este argumentaţia 

care stă la baza elaborării acestei cronologii (şi, fireşte, este important ca participanţii 

să nu-I confunde pe Martin Luther cu Martin Luther King).  

Creaţi şi alte cărţi cu mai multe subiecte sau cu imagini mai amuzante. Puteţi face 

grupuri mici și puteţi compara diferitele soluţii găsite de paricipanţi. Ca variantă: una 

dintre persoane pune o carte ca punct de plecare la mijloc și, dacă cineva consideră 

că este rândul său, citește cartea sa cu voce tare și spune de ce crede că acea carte 

urmează în ordine cronologică.  

Această activitate poate fi urmată de o prezentare a drepturilor omului, de un lucru pe 

grupuri mici, în care fiecare grup face o statuie vie ce reprezintă un anumit drept sau 

printr-un lucru de grup legat de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  
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Activitatea 5.7 Acceptarea diferenţelor 

Instrucţiuni 

Simpaticul joc de cărţi BARNGA este o metodă excelentă de a deschide tematica 

privind acceptarea diferenţelor. Participanţii experimentează diferenţele culturale şi 

neînţelegerile ce rezidă din acestea, trăind, la scară mică, un adevărat şoc cultural. 

Scopul acestui exerciţiu este de a percepe alte strategii de acţiune şi de a înţelege 

dinamica regulilor percepute ca subînţelese. Urmează o reflecţie asupra 

posibilităţiiAfterwards a reflection on possibilities and options for a successful 

intercultural encounter is set in motion. 

Jocul implică toţi jucătorii și materialele sunt ușor de procurat. Debriefingul final este 

foarte important pentru conștientizare. 

Pregătire 

Opriţi din fiecare parchet de cărţi Asul, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din fiecare culoare.  Rămân 

astfel 28 de cărţi. 

Obiectivul real 

Scopul este de a crește gradul de conștientizare a diferenţelor culturale, în special 

atunci când oamenii se mută dintr-o cultură în alta. Toată lumea va juca același joc, 

cu excepţia faptului că fiecare grup are reguli puţin diferite. Când un jucător se mută 

într-un grup nou fără posibilitatea de a comunica, va avea probleme să câştige 

runda, chiar dacă ştie bine regulile jocului. Când cineva se mută în alt grup, regulile 

din acel loc nou sunt similare cu cele cu care este obișnuit, dar cu unele diferenţe 

importante pe care trebuie să le înţeleagă. Debriefingul se face cu referire la venirea 

unui străin într-un loc nou, fie el un grup, un club, un cerc de prieteni, un cartier. 

Pentru a se integra, el trebuie susţinut de către localnici până înţelege regulile noului 

loc. 

Începerea jocului 

Grupurile cu 4 până la 6 membri sunt așezate într-un cerc pe podea sau la o masă, 

grup fiind depărtate unele de altele. Definiţi o ordine pentru grupuri, organizându-le 

ca un cerc mai mare sau plasând un număr fiecărui grup.  

Fiecare grup primește un pachet de cărţi și reguli pentru noul joc. 

Fiecare grup citeşte regulile și încearcă să joace de câteva ori, până când toată 

lumea înţelege cum să joace jocul. 

Odată ce toată lumea știe să joace, formatorul preia toate foile cu reguli și anunţă că 

se va juca jocul real ca un turneu, fără conversaţii verbale sau scrise. Jucătorii pot 

comunica doar prin gesturi şi prin desene dacă este necesar. 
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În această întrecere, jucătorii se rotesc între grupuri în felul următor: 

 Când un joc este terminat, jucătorul cu cele mai multe runde câștigate se mută 

la următoarea masă (ce din stanga sau cea cu număr mai mare, daca au fost 

numerotate). 

 Jucătorul cu cele mai puţine runde câștigate se deplasează la masa anterioară 

(cea din dreapta sau cea cu număr mai mic, dacă au fost numerotate). 

 Ceilalţi jucători rămân la aceeași masă.  

 Dacă există egalitate, persoana al cărei nume este primul la alfabet câștigă și 

se mută. 

 

Debriefing, reflecţie, transfer: 

După turneu, metoda este explicată şi participanţii relatează cum au trăit experienţa 

de joc şi ceea ce au gândit. Pentru ajutor, puteţi utiliza întrebările de mai jos:  

 Ce s-a întâmplat în timpul jocului? Cum v-aţi simţit?  

 Ce sugerează jocul, ce trebuie să faceţi când vă aflaţi într-o situaţie similară în 

lumea reală?    

 Ce anume ne spune acest joc despre caracteristicile profunde, invizibile, ale 

unei culturi?   

Se analizează importanţa culturii ca vector al unor modele de comportament care ne 

orientează acţiunile în interacţiunea cu o altă cultură. Jucătorii experimentează 

diversitatea culturală şi reacţionează intuitiv la situaţii în care apar neînţelegeri 

interculturale. 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă din lista de activităţi (pagina 56), un 

pachet de cărţi pentru fiecare grup de 4-6 jucători, hârtie şi pix pentru fiecare grup.  
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Activitatea 5.8 Să înţelegem diferenţele 

 

Instrucţiuni 

1.Ce știm despre ... 

 

Cereţi participanţilor să se împartă în echipe de 2-4 persoane. Oferiţi fiecărei echipe 

o coală mare de hîrtie și cereţi-le să scrie ce știu despre ... Aici puteţi alege culturi 

diferite, unele mai cunoscute participanţilor și altele poate mai puţin cunoscute - de 

exemplu: germani, japonezi, islandezi, români, englezi, spanioli, turci etc., sau puteţi 

alege diferite culturi din aceeași ţară. 

După ce participanţii scriu pe afișe și prezintă ceea ce știu despre cultura respectivă, 

formatorul îi întreabă care sunt sursele lor de informare. În general, participanţii știu 

despre culturi diferite: din mass-media, din ceea ce le-au spus prietenii lor, din 

literatură, în general din surse indirecte. Formatorul subliniază faptul că toate lucrurile 

pe care le cunoaștem au, în general, o sursă indirectă și că oamenii îşi formează 

opinii generale cu privire la anumite lucruri fără a cerceta prea mult în prealabil. 

 

2.Tânăra îndrăgostită  

Participanţii se află încă în grupurile lor de lucru. Formatorul le spune participanţilor 

povestea „Tânăra îndrăgostită” și le cere să decidă care dintre cele cinci personaje 

se comporta în modul cel mai moral și care în modul cel mai puţin moral. Participanţii 

trebuie să dea un scor de la 1 la 5, de la cel mai moral comportament (1) și până la 

comportamentul cel mai puţin moral (5) celor cinci personaje ale povestirii. Apoi, 

formatorul le spune partea a doua a poveștii și îi întreabă dacă noile informaţii le 

modifică scorul. 

Debriefingul se face pornind de la modul în care ne completăm informaţiile despre 

persoanele din jurul nostru atunci când nu deţinem suficiente informaţii. În aceste 

situaţii ne bazăm pe informaţii trunchiate pornite de la stereotipurile pe care le avem. 

 

Tânăra îndrăgostită – Prima variantă: 

Odată, într-un sat situat pe un râu, locuia o tânără pe nume Ondine. Avea 17 ani și 

era îndrăgostită de Yan, un tânăr din aceeași comunitate. Din păcate, Yan locuia pe 

celălalt mal al râului. 

Râul era plin de crocodili și nu era pod. Astfel, Ondine a trebuit să-i ceară lui Roth, 

barcagiul, să o ajute să traverseze râul pentru a putea fi împreună cu iubitul ei, Yan. 

Roth a refuzat-o, a spus că nu o va aduce pe cealaltă parte a râului sub nicio formă. 

Tristă, Ondine a trebuit să se bazeze pe cealaltă persoană din sat care avea o barcă 
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mică de pescuit, Tarik. S-a dus la el și l-a rugat să o ducă pe cealaltă parte. Tarik a 

refuzat la început și i-a cerut să-și petreacă noaptea cu el, promiţând că a doua zi o 

va aduce peste râu. Așa au făcut. A doua zi, Tarik a dus-o pe cealaltă parte a râului. 

Ondine a alergat fericită în braţele iubitului său și i-a spus sacrificiile pe care trebuise 

să le facă pentru a fi cu el.  Yan a respins-o. Foarte tristă, Ondine l-a părăsit și s-a 

așezat pe malul râului, plângând. Tânărul Ken a venit la ea și a întrebat-o de ce 

plângea. Ea i-a spus întreaga poveste. Ken a fost foarte furios și a decis să o ajute. 

S-a dus să-l înfrunte pe Yan și l-a lovit în faţă. 

Tânăra îndrăgostită - Completare 

Ondine era o adolescentă de liceu, foarte îndrăgostită de profesorul ei de 

matematică, Yan, care era căsătorit, și avea și copiii. Ea a spus că acest lucru nu 

contează și că a vrut să-i spună despre dragostea ei. Roth, barcagiul, este și el 

profesor la aceeași liceu, prieten bun cu Yan. De aceea a refuzat-o încă de la 

început. Tarik era bunicul lui Ondine. Lui nu i-a spus de ce dorea să meargă de 

cealaltă parte a râului, dar fiindcă se apropia noaptea, bunicul i-a spus că nu o va 

lăsa singură peste noapte pe cealaltă parte a râului și i-a cerut să-și petreacă 

noaptea la el și la bunica lui, promiţând că o va traversa râul în dimineaţa următoare. 

Ken era un tânăr psihopat care rătăcea pe malurile râului. Yan a fost norocos să 

scape doar cu un pumn în faţă... 

Modelul aisbergului  - cu privire la culturi 

Cultura este adesea comparată cu un aisberg care are atât părţi vizibile (la 
suprafaţă), cât și invizibile (sub suprafaţă). Elementele de cultură pe care le putem 
vedea în mod clar, cum ar fi bucătăria unei culturi sau portul sunt reprezentate de 
partea superioară a aisbergului. Elementele care nu sunt atât de evidente, cum ar fi 
motivaţiile (de ce cineva mănâncă ceva sau se îmbracă într-un anumit mod), sunt 
reprezentate de porţiunea mult mai mare a aisbergului subacvatic. 

Incapacitatea de a observa şi de a înţelege partea invizbilă a aisbergului şi modul în 
care aceasta influenţează relaţiile reciproce este principalul motiv care duce la 
neînţelegeri în contexte în care se întâlnesc mai multe culturi. 

Există șase etape de la etnocentrism la etnorelativitate: 

1. Negare 

2. Rezistenţă 

3. Minimizare 

4. Acceptare 

5. Adaptare 

6. Integrare 
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Toleranţa se află doar la jumătatea drumului, între Minimizare și Acceptare, astfel 

încât obiectivul acestui demers este de a parcurge drumul până la capăt și de a viza 

atingerea etapei de integrare.  

 (v. https://quizlet.com/8817828/flashcards) 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă din lista de activităţi (pagina 56), coli de 

flipchart, pixuri, markere, foarfece, multimedia 

Sugestii: 

Acest modul trebuie utilizat cu grijă și întotdeauna în funcţie de specificul grupului. 

Uneori, subiecte precum religia sau orientarea sexuală ar putea fi foarte sensibile. 

Formatorul trebuie să ia în considerare cu atenţie specificul grupului și să fie mereu 

vigilent cu privire la apariţia conflictelor și a problemelor dintre participanţi și să fie 

gata să le rezolve în cel mai adecvat mod. Participanţii trebuie să se simtă în 

siguranţă și confortabil pentru a-și împărtăși părerile și gândurile oneste despre toate 

subiectele. 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/8817828/flashcards


 
 

 

 

Modulul 6: Conștientizarea necesităţii IT în educaţie 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Integrarea tehnologiei informaţiei și 

dispozitivelor digitale adecvate în 

procesul de învăţare; 

 Utilizarea de mijloace digitale 

pentru a comunica cu un public mai 

larg. 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor 

utilizând instrumente digitale. 

 

6.1. Benzi desenate digitale (pagina 

72) 

Lucru de grup 

60 minute 

 

6.2. Pagina tematică interactivă 

(pagina 73) 

Învăţare digitală 

50 minute 

 

6.3. Descoperiţi... (pagina 7474) 

Joc de cercetare 

30 minute 

 

6.4. Un reportaj comunitar - articol 

(pagina 766) 

Învăţare pe bază de proiect, lucru 

în echipă 

10 minute 
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Activitatea 6.1. Benzi digitale desenate  

Instrucţiuni 

Împărţiţi participanţii în echipe de 2 până la 4. Spuneţi-le să facă o serie de benzi 

desenate digitale folosind unul dintre următoarele site-uri web: 

http://www.comicshead.com/comicscreator.php, https://www.pixton.com (site-ul este 

gratuit, însă necesită înregistrare, care nu durează mai mult de câteva minute). 

Subiectul propus este „Prezentaţi o întâmplare care a avut loc în ultimul an pe scena 

naţională sau mondială şi care a avut un mare impact asupra dvs.” Acordaţi 

participanţilor 10 minute pentru a discuta și a decide în grupuri mici asupra 

subiectului pentru benzile desenate. Întrebaţi fiecare echipă cu privire la subiectul 

selectat (puteţi face asta în mod individual cu fiecare echipă, astfel încât participanţii 

să nu cunoască subiectele celorlalte echipe). Dacă unele echipe consideră că este 

dificil să găsească un subiect, le puteţi face unele sugestii din care ar putea alege. 

La implementarea activităţii cu elevii, în cazul în care profesorul se teme că elevii nu 

vor putea să-și găsească singuri un subiect, acesta poate pregăti o listă cu posibile 

subiecte în avans, și le poate permite elevilor să aleagă. În caz contrar, profesorul ar 

putea acorda elevilor câteva minute pentru a căuta o anumită situaţie pe Internet. 

Odată ce toate echipele au selectat un subiect, rugaţi participanţii să înceapă să 

lucreze la benzile lor desenate. Limitaţi mărimea benzilor desenate la aprox. 6 

scenete. Când sunteţi gata, rugaţi elevii să-și descarce benzi desenate (și să le 

imprime, opţional). Invitaţi grupurile să-și povestească unul câte unul povestirile. În 

timpul prezentării întrebaţi 

echipele: De ce au ales să 

prezinte acest eveniment? De ce 

consideră că este relevant? După 

ce s-au făcut toate prezentările 

toată lumea din clasă votează 

pentru cea mai bună bandă 

desenată.  

Materiale: câte un computer pentru fiecare echipă conectat la Internet, coli de hârtie, 

pixuri 

Sugestii:  

La implementarea acestei activităţi cu elevii, timpul necesar desfășurării activităţii va 

depinde de gradul de alfabetizare tehnologică, de creativitate și de capacitatea de a 

lucra în echipă. Vor avea nevoie de cel puţin 2 ore pentru a finaliza sarcina. Dacă nu 

aveţi prea mult timp, spuneţi elevilor să finalizeze sarcina ca temă sau extindeţi 

activitatea pe 2 ședinţe. 

  

http://www.comicshead.com/comicscreator.php
https://www.pixton.com/
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Activitatea 6.2 Pagină tematică interactivă  

Instrucţiuni 

Această activitate permite utilizarea site-urilor de social media, cum ar fi Facebook, în 

scopuri educaţionale. Acesta poate fi utilizat de un cadru didactic al oricărei școli care 

poate lucra pe orice subiect, de la discipline de școală tradiţionale, cum ar fi 

matematica sau istoria, la subiecte precum actualităţile naţionale/internaţionale, 

bucătărie, cinema, sport sau alimentaţie sănătoasă. 

Spuneţi participanţilor că sarcina lor va fi să creeze o pagină interactivă cu un anumit 

subiect pentru a fi utilizată cu un grup de elevi pe o perioadă de câteva 

săptămâni/luni. Pagina va fi un spaţiu pentru a discuta aspecte legate de subiectul în 

cauză, pentru a le oferi elevilor sarcini care să fie realizate cu ajutorul mijloacelor 

digitale și să fie livrate online. 

Cereţi participanţilor să se împartă în grupuri de 2-3 persoane. Spuneţi participanţilor 

să introducă un cont Facebook (ar putea fi unul personal sau ar putea crea unul 

pentru activitate). Cereţi-le să selecteze un subiect pentru pagina lor și să creeze 

pagina în sine. 

Materiale: câte un computer pentru fiecare echipă conectat la Internet 

Sugestii: 

La implementarea activităţii cu elevii, profesorul are două posibilităţi: să creeze 

pagina sau să o creeze împreună cu elevii în timpul cursului, astfel încât aceştia să 

simtă că joacă un rol foarte important în activitate. De asemenea, este recomandabil 

ca alegerea subiectului în sine să fie discutat cu elevii. Dacă sunt implicaţi în 

alegerea subiectului, este mai probabil ca aceștia să se implice mai activ în 

realizarea sarcinii.  

Puteţi crea o pagină folosind acest instrument https://padlet.com 

Sarcinile pot fi diferite: o întrebare care necesită documentare, un proiect, un subiect 

disputat pentru a fi discutat pe un forum online, etc. Iată câteva linkuri cu exemple de 

pagini tematice folosite cu elevii: 

- https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-

404743163026141/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/Futboleros-1543433595933590/?ref=bookmarks; 

-  https://www.facebook.com/Cinema-1568893750025949/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/Teatralizando-323447167848762/?ref=bookmarks; 

- https://www.facebook.com/aprendiendocondakar/?ref=bookmarks 

  

https://padlet.com/my/dashboard
https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-404743163026141/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-404743163026141/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Futboleros-1543433595933590/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Cinema-1568893750025949/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Teatralizando-323447167848762/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/aprendiendocondakar/?ref=bookmarks
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Activitatea 6.3 Descoperiţi…  

Instrucţiuni 

Acesta este un exerciţiu prin care se dorește dezvoltarea abilității de a căuta pe 

internet informaţii foarte specifice. Implică utilizarea browser-ului web, a hărţilor 

online și a imaginilor încărcate pe internet.  

Activitatea se bazează pe un text cu un set de indicii care conduc la un obiect sau 

obiecte situate într-o localitate determinată (poate fi orice: o clădire, o pictură, un râu 

etc.). Textul poate să ofere informaţii despre împrejurimile obiectului respectiv, 

informaţii istorice sau orice alte indicii relevante. Textul ar putea conduce exclusiv la 

un obiect sau poate face referire la mai multe obiecte. De asemenea, pot urma mai 

multe întrebări legate de obiect (obiecte) care să necesite cercetări ulterioare. 

Acesta este un exemplu: 

Există o biserică în Palermo unde puteţi găsi o reprezentare grafică a unei 

încoronări religioase imaginare a unuia dintre regii Siciliei. Strămoșii acestui rege 

erau originari dintr-o regiune din Europa care face parte din Franţa. 

La o distanţă de aproximativ o sută de metri de biserică există o piaţă care a 

fost considerată reprezentarea corupţiei orașului Palermo în secolele al XVIII-lea și al 

XIX-lea. O imagine sculptată sub forma unui vultur, care dă numele clădirii din care 

face parte, poate fi găsită în piaţă. În centrul pieţei există o fântână ce datează din 

mijlocul secolului al șaisprezecelea, cu o porecla specială. 

Întrebări: 

1. Care este numele regelui la care se referă textul? 

2. La ce biserică se află mozaicul? Ce este interesant despre această biserică? 

3. Găsiţi o imagine a încoronării regelui sicilian. Ce reprezintă scena exact? 

4. La ce piaţă se referă textul? 

5. La ce clădire face aluzie textul? Găsiţi o imagine cu Vulturul. Care este actuala 

funcţie a clădirii? 

6. Care este porecla fântânii? De ce se cheamă așa? Găsiţi o fotografie cu 

fântâna  

Descoperiţi... 
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Răspunsuri: 

1. Roger al II-lea din Sicilia. 

2. Biserica Santa Maria dell'Ammiraglio.  

  Este o biserică catolică în care se oficiază liturghia conform ritului bizantin în 

limba greacă antică. 

3. Este un mozaic reprezentând încoronarea regelui Roger al II-lea de către Isus 

Hristos. 

4. Piazza Pretoria sau Piazza della Vergogna (Piaţa rușinii). 

5. Palazzo Pretorio sau Palazzo delle Aquile (Palatul Vultur). În prezent, palatul 

găzduiește primăria și birourile municipiului Palermo. 

Locuitorii au poreclit fântâna ca „izvorul rușinii” din cauza figurilor nud, cu sexualitate 

neîngrădită. 

Cereţi participanţilor să se împartă în echipe de 2-3 persoane. Oferiţi fiecărei echipe 

o foaie cu textul și întrebările legate de acesta. Rugaţi-i să citească textul și 

întrebările de mai jos. Instruiţi participanţii să utilizeze internetul pentru a căuta 

răspunsuri și imagini. Atunci când au terminat activitatea mai multe grupuri, verificaţi 

răspunsurile cu participanţii.  

Materiale: computere cu conexiune la Internet 

Sugestii:  

La desfășurarea activităţii cu elevii ar fi interesant dacă, după ce au găsit obiectul 

(obiectele) pe Internet, elevii ar merge și le-ar fotografia ei înşişi. În acest scop, 

fiecare profesor ar trebui să personalizeze activitatea, să selecteze mai multe obiecte 

din orașul în care au loc cursurile și să creeze un text descriptiv pentru a ajuta elevii 

să găsească obiectul (obiectele).   

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Rite
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Activitatea 6.4 Un reportaj comunitar - articol  

Instrucţiuni 

Această activitate reprezintă un exerciţiu de a face un reportaj în comunitate și de a 

permite elevilor să experimenteze realizarea unui proiect pe cont propriu. Este o 

activitate care va contribui la introducerea elevilor în lumea cercetării de presă și la 

stimularea interesului lor faţă de comunităţile locale. 

Proiectul va consta în scrierea, în grupuri mici, a unui articol despre un subiect 

relevant referitor la orașul/cartierul/școala din comunitate care va fi publicat online. 

Tematica ar putea fi cultura, sportul, politica, ocuparea forţei de muncă, educaţia, 

arta, religia, tradiţiile, sănătatea sau munca socială. Puteţi lăsa subiectul la alegerea 

elevilor sau puteţi selecta un singur subiect pentru toţi elevii. 

Împărţiţi grupul în echipe mici de 2 până la 4 elevi. Explicaţi-le ce au de făcut:  

 să se decidă asupra știrii/poveștii asupra căreia doresc să lucreze  

 să facă o cercetare pe această temă (pentru a răspunde întrebărilor ce? 

când? cine? de ce? cum?); 

 să intervieveze persoane relevante pentru subiectul în cauză; 

 să facă fotografii care să însoţească articolul; 

 să scrie un articol folosind toate informaţiile colectate; 

 să editeze articolul; 

 să prezinte rezultatele proiectului în clasă; 

 să publice articolul pe reţele sociale sau în programe specifice pentru editarea 

articolelor. 

Aceasta este o activitate ce se poate întinde pe durata a 2-3 săptămâni. 

Materiale: un calculator pentru fiecare echipă pentru scrierea și editarea articolului, 

aparat de fotografiat și reportofon (poate fi utilizat un smartphone). 

 

 

 

 



 
 

 

 

Modulul 7: Munca în echipă 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Conștientizarea conceptului de 

teambuilding. 

 Învăţarea recunoașterii și preţuirii 

abilităţilor tuturor. 

 Învăţarea modului de a aprecia 

diferenţele. 

 Conștientizarea faptului că suntem 

parte a unui grup în care toată 

lumea își poate exprima liber 

opinia. 

 Îmbunătăţirea abilităţilor 

interpersonale. 

 Aflarea metodei de a găsi o soluţie 

de grup pentru o  problemă. 

7.1. Activitatea de energizare şi de 

spargere a gheţii (pagina 78) 

Prezentare 

15 minute 

Fişă resursă 7.1: Activitatea de energizare 

– Conturarea soluţiei (pagina 184) 

7.2. Introducere. Generarea de 

energie în grup (pagina 79) 

Lucru de grup, 

15 minute 

 

7.3. Joc situaţional – Pierdut pe 

mare (pagina 80) 

Joc situaţional,  

45 minute 

Foaie de lucru 7.3: Pierdut pe mare  

(pagina 185) 

7.4. Harta (pagina 8181) 

Joc 

60 minute 

Foaie de lucru 7.4: Harta  (pagina 189) 

7.5. Podul peste râu (pagina 82) 

Joc de grup, 45 minute 

Foaie de lucru 7.5: Podul peste râu - 

Reguli (pagina 191) 
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Activitatea 7.1 Activitate de energizare 

Instrucţiuni 

Dacă nu cunoaşteţi participanţii puteţi începe această sesiune prin a vă prezenta: 

informaţii personale, educaţia şi motivul pentru care sunteţi formator în acest training, 

respectiv ce puteţi oferi auditoriului, ce cunoştinţe şi ce abilităţi aveţi. Invitaţi 

participanţii să se prezinte la rândul lor, spunând despre ei câte detalii se simt 

confortabil. 

Dacă vă cunoaşteţi deja, iată o sugestie de energizer perfect pentru a creşte 

concentrarea membrilor grupului. Daţi participanţilor o foaie albă de hârtie şi un pix şi 

citiţi rar aceste instrucţiuni:  

1. Aşezaţi hârtia vertical (portret) 

2. Desenaţi un cerc de dimensiuni medii în mijlocul hârtiei. 

3. Desenaţi un pătrat de dimensiuni medii sub cerc, dar conectaţi partea de sus a 

acestuia cu partea de jos a cercului. 

4. Desenaţi o inimă de dimensiuni medii în pătrat. 

5. Desenaţi două dreptunghiuri mai mici, câte unul pentru fiecare latură a 

pătratului, dar trebui să le desenaţi pe lung, nu pe lat, și trebuie să atingă 

laturile pătratului. De asemenea, partea de sus a fiecărui dreptunghi, pe 

lungime, trebuie să se alinieze cu partea superioară a pătratului. 

6. Desenaţi un triunghi de dimensiuni medii deasupra cercului. Partea de jos a 

triunghiului ar trebui să atingă partea de sus a cercului. 

7. Desenaţi trei stele mici în interiorul triunghiului. 

8. Desenaţi un triunghi mic în centrul cercului mijlociu. 

9. Desenaţi un arc care se curbează sub triunghiul mic. 

10. Desenaţi două cercuri mici deasupra triunghiului mic, unul ușor spre dreapta și 

unul ușor spre stânga. 

11. Scopul jocului este de a îmbunătăţi concentrarea cursanţilor. Dacă indicaţiile 

formatorului sunt ascultate cu atenţie, participanţii vor putea realiza desenul. 

La sfârșitul jocului toată lumea va arăta ce a desenat și care sunt principalele 

diferenţe în modul în care participanţii au îndeplinit sarcina. 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicată în lista de activităţi (pagina 77), 

coli de hârtie, pixuri 
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Activitatea 7.2 Introducere. Generarea de energie în grup  

Instrucţiuni 

Înainte de începerea sesiunii, instructorul pune pe perete trei afișe mari pe care va fi 

scris: Eu pot/pot contribui/aș vrea să învăţ. Formatorul solicită fiecărui cursant să 

continue în mod individual aceste propoziţii și să le scrie pe foaie.  

Pe celălalt perete vor fi două afișe pe care va fi scris: Putem/Știm. La sfârșitul 

sesiunii, fiecare grup format în timpul celui de-al doilea exerciţiu practic va scrie pe 

postere continuând propoziţiile ca grup. 

Materiale: coli de flipchart, pixuri, mijloace de prezentare. 
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Activitatea 7.3 Pierdut pe mare 

Instrucţiuni 

„Pierdut pe mare” este o activitate amuzantă și totuși foarte utilă în construirea de 

echipe pentru a încuraja interacţiunea și munca în echipă în rândul tinerilor. Șansele 

de „supravieţuire” depind de capacitatea lor de a clasifica elementele salvate din 

naufragiu în ordinea relativă a importanţei. Cel mai important aspect al jocului este că 

trebuie să ia o decizie în unanimitate în timp limitat.  

Instructorul oferă instrucţiuni și prezintă regulile și activităţile jocului situaţional 

„Pierdut pe mare” - (instrucţiunile detaliate și fișele de prezentare sunt în Foaia de 

lucru Pierdut pe mare). 

După terminarea jocului formatorul trebuie să poarte o discuţie cu privire la 

desfășurarea activităţii cu toate grupurile din timpul activităţilor. Principalul subiect al 

discuţiei ar trebui să fie lucrul în echipă - a fost dificil să se ia o decizie unanimă? 

Care sunt caracteristicile unei echipe de succes?  

Materiale: copii ale foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 77), 

coli de flipchart, pixuri 
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Activitatea 7.4 Harta 

Instrucţiuni 

Scopul acestui joc este de a arăta modul în care dimensiunea interculturală este 

legată de capacitatea de a trata situaţii și emoţii complexe. Dezvoltarea abilităţilor de 

negociere, abilităţilor de luare a deciziilor, a muncii în echipă, conștientizarea 

percepţiei culturale/personale a realităţii. 

Distribuiţi în patru grupuri descrierea comunităţilor şi clarificaţi prin întrebări regulile 

(v. Foaia de lucru Harta).  

După joc, dezbaterea se face în jurul următoarelor aspecte: 

 Cum v-aţi simţit? 

 Cum v-aţi simţit în timp ce jucaţi rolul populaţiei dvs.? 

 Sunteţi mulţumiţi de rezultatul exerciţiului? 

 Cum aţi descrie rezultatul exerciţiului? 

 Cum aţi descrie procesul ce i-a implicat pe reprezentanţi? 

 Au fost confirmate sau infirmate opiniile dvs. iniţiale despre construirea 

drumurilor atunci când reprezentantul dvs. s-a întors de la întâlnirea cu un alt 

reprezentant? 

 Cum aţi ales reprezentantul pentru populaţia dvs.? 

 Puteţi crea o legătură între ceea ce s-a întâmplat în acest joc și „lumea reală”? 

 Care sunt punctele forte și slabe ale exerciţiului pentru dvs.? 

 Dacă aţi fi persoana care propune această metodă, ce aţi schimba la ea? 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 77), 

pixuri, hârtie, aparat de multiplicat.  
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Activitatea 7.5 Podul peste râu 

Simularea implică două grupuri de câte 6 persoane. Formatorul explică faptul căcele 

două grupuri sunt reprezentanţii a două sate. Fiecare sat are sarcina de a construi o 

jumătate de pod peste râul care separă cele două comunităţi. Grupurile se află în 

două săli şi au la dispoziţie 20 de minute să construiască o jumătate de pod.  

În fiecare sală, participanţii au puse la dispoziţie materiale de construcţie şi un 

document care le oferă mai multe informaţii despre regulile pe care le au de 

respectat. 

La fiecare 5 minutes, în trei rânduri, formatorii vor schimba două persoane între cele 

două grupuri. Acești oameni sunt migranţi și trebuie să respecte reguli speciale 

pentru a simula dificultăţile lingvistice în interacţiunea dintre diferitele culturi. 

Activitatea se încheie cu asamblarea și testarea podului (trebuie să fie suficient de lat 

pentru a acoperi râul și suficient de puternic pentru a susţine un pahar de apă). 

 

  



 
 

 
 

83 

Reguli care trebuie comunicate migranţilor de către formatori atunci când aceștia îi 

selectează: 

Odată ajunși în noul sat, migranţii nu pot spune nimic sau nu pot reacţiona la 

propoziţiilor altor persoane până când nu se alătură un nou migrant comunităţii. Se 

pot exprima însă prin gesturi și/sau pot reacţiona la gesturile altor persoane (nu la 

propoziţiile lor!). 

Atunci când un alt migrant a intrat în sat, cel sosit primul ar trebui să deţină suficiente 

abilităţi lingvistice pentru a începe să comunice verbal cu comunitatea ce îl 

găzduiește. 

Întrebări pentru debriefing: 

 Aţi reacţionat în conformitate cu felul dvs de a fi ? De ce ?  

Cât e de dificil să ieşi din propria cultură? 

 Cum aţi reacţionat când aţi întâlnit un imigrant? De ce? 

Credeţi că puteaţi reacţiona şi altfel?  

 Care e cea mai bună opţiune? 

 Această situaţie vă aminteşte de una similară, trăită în realitate? 

 Cum credeţi că e posibil How do you think is possible to prepare yourself (or 

the youngsters you work with) in order to facilitate the contact with groups from 

other countries? 

 

Materiale: copii ale Foii de lucru/Foii resursă indicate în lista de activităţi (pagina 77), 

diverse materiale reciclabile: hârtie, carton, lipici, foarfece, rigle, etc. 

Sugestii: 

Dacă nu aveţi la dispoziţie două săli, organizaţi două colţuri ale aceleiaşi camere în 

care grupurile pot discuta separat.  

 



 
 

 

Modulul 8: Jocuri psihosociale 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice devin mai bine pregătite 

pentru a sprijini dezvoltarea elevilor în 

următoarele aspecte: 

 Înţelegerea caracteristicilor jocurilor 

psihosociale, bazate pe aptitudinile 

dezvoltate. 

 Aflarea modului de a organiza 

activităţi psihosociale și a modului 

de a stabili obiective măsurabile. 

 Cunoașterea unor noi exerciţii 

practice de implementare și de 

sensibilizare cu privire la alte 

metode de predare disponibile. 

 Familiarizarea cu diferite activităţi 

creative care permit dezvoltarea și 

învăţarea personală a elevilor. 

 

8.1. Unde aţi fost? (pagina 85) 

Joc 

45 minute 

 

8.2. Ţările (pagina 88) 

Joc 

45 minute 

 

8.3. Jocuri psihosociale – 

Modificarea unui joc cunoscut 

(pagina 90) 

Introducere în teorie şi aplicare 

60 minute 

Foaie de lucru 8.3: Fişa de planificare a 

sesiunii  

(pagina 193) 
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Activitatea 8.1 Unde aţi fost? 

Instrucţiuni  

Poate fi un joc introductiv pentru o anumită temă. Prin acest joc poate fi experimentat 

şi conceptul de emoţie (furie, teamă) sau o situaţie care trebuie să fie simţită, 

ascultată sau recunoscută.  

 La nivel cognitiv, copiii lucrează la abilităţile de observare, precum și la 

gândirea creativă și imaginaţie.  

 La nivel emoţional, copiii își dezvoltă încrederea în sine atunci când încearcă 

să imite gesturile. Se lucrează pe abilităţile de negociere și de luare a 

deciziilor atunci când aleg ceea ce vor imita, precum și la cooperare atunci 

când lucrează împreună. 

 La nivel fizic, este importantă reacţia și viteza, precum și ușurinţa limbajului 

corporal individual sau de grup. 

 Acest joc tradiţional moldovenesc este unul foarte dinamic și ar putea fi 

introdus atunci când se predă istorie, limbi străine sau cursuri de teatru.  

Organizare: 

Terenul constă în două linii paralele, aflate la o distanţă de 5-10 m una de alta, în 

spatele cărora se află "casa" şi o zonă centrală de circa 1 m între ele. 

 

 

casa 

 

 

 

Pentru încălzire, participanţii vor lucra în perechi şi vor mima diferite 

simboluri/obiecte, apoi vor schimba rolurile între ei. 

Grupul este împărţit în 2 echipe de șase până la zece jucători, care vor sta aliniaţi, 

faţă în faţă, pe linia casei.  

Echipele se aliniază de o parte şi de alta a zonei centrale. Pe rând, fiecare echipă 

decide ce mimează pentru cealaltă echipă, care trebuie să ghicească ce anume se 

mimează. Nu se intră în zona centrală. În momentul în care se ghiceşte ce s-a 

mimat, cei care mimează fug înapoi spre linia casei lor, iar ceilalţi aleargă să îi 

prindă. Dacă vreun membru al echipei care a mimat este prins afară din casă, devine 

membru al echipei adverse. 

c

a

s

a 

c

a

s

a 

zona 

cen-

trala 
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Apoi echipele schimbă rolurile. Cei care au ghicit, mimează iar cei care au mimat, 

ghicesc. Jocul poate continua cât timp doresc jucătorii. 

Jucătorii sunt încurajaţi să colaboreze pentru a se dezvolta cooperarea şi a le spori 

încrederea în sine. 

Debriefing şi reflecţie 

Întrebări-ghid: 

 Cum v-aţi simţit în această activitate? A fost ușor, dificil, distractiv...? V-aţi 

simţit liniștiţi, neliniștiţi? Din ce motiv?  

 Cum au fost selectate subiectele? A fost ușor sau dificil să găsiţi idei?  

 A existat un lider în grup sau oricine putea să-și exprime ideile?  

 Care a fost participarea în cadrul grupului?  

 Cum v-aţi simţit când a trebuit să schimbaţi echipele odată ce aţi fost 

prinși? Puteţi explica?  

 La ce alte variaţii ale jocului v-aţi putea gândi?  

 Aţi învăţat ceva nou? Dacă da, ce?  

 Puteţi găsi legături între acest joc și viaţa de zi cu zi? Ce anume?  

Tema mimei este centrală. Discuţia poate fi îndreptată spre comportamentul care 

poate fi imitat sau, dimpotrivă, trebuie evitat. Când e bine sau când e rău să imiţi pe 

cineva? 

Materiale: materiale care delimitează zona de joc (cretă, funii, fanioane, pietre, etc.) 

Sugestii:  

Este important să subliniem măsurile de siguranţă și nevoia de respect în timpul 

urmăririi și atingerii celorlalţi tineri. Profesorul/formatorul trebuie să se asigure că 

toată lumea are șansa de a decide ce activitate să imite. Trebuie să se asigure că 

rolul de conducere trece de la o persoană la alta și ar trebui să faciliteze 

comunicarea în cadrul grupului.  

Mărimea zonei de joc poate fi adaptată pentru a face jocul mai mult sau mai puţin 

dificil din punct de vedere fizic (lungimea cursei). Profesorul/formatorul le poate 

permite participanţilor la joc să mimeze iniţial individual, dar, ulterior, jucătorii ar 

trebui să fie încurajaţi să colaboreze pentru a le dezvolta cooperarea, precum și 

încrederea în sine. În timpul acestui joc se poate aborda o temă specifică (mediul, 

scurtă istorie, un eveniment, etc.) pentru a focaliza grupul și pentru a atinge un 

obiectiv specific. La sfârșit, grupul poate decide să creeze, de exemplu, un mini-joc.  

Pentru ultima parte a activităţii, adică faza de relaxare, participanţii vor fi invitaţi să 

stea într-un cerc și se vor relaxa printr-un prânz simbolic în care vor servi o „pizza” – 

un masaj oferit și primit de la colegi. Activitatea este urmată de un feedback privind 

experienţa jocului.  
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Pentru a dezvolta spiritul de echipă într-un mod creativ, participanţii vor fi invitaţi să 

creeze o pictură colectivă, pe baza semnăturilor lor personale, care ar putea deveni 

toate interconectate/sau subiectul picturii va fi un loc virtual în care se simt bine, creat 

de prietenia dintre ei. 
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Activitatea 8.2 Ţările 

Instrucţiuni  

Tematica ţărilor și caracteristicile lor, aspectele interculturale, conceptul de 

nediscriminare și integrare, colaborarea, cursa și aruncările, toate acestea fac din 

acest joc un joc foarte complet. Jocul ar putea fi aplicat pentru programul de predare 

pentru educaţia civilă, geografie, istorie, limbi străine și așa mai departe.  

Conceptele de ţară, de acasă pot fi tratate cu privire la protecţia copilului.  

 La nivel mental, jocul dezvoltă concentrare, gândire strategică și abilităţi de 

observare.  

 La nivel emoţional, copiii dezvoltă cooperare, abilităţi de comunicare și 

respect faţă de ceilalţi. 

 La nivel fizic, este importantă reacţia și viteza, precum și coordonarea și 

agilitatea (curse de câte două persoane). 

Organizarea: Zona de joc trebuie să fie mare, în mod ideal afară, cu un cerc - 

metaforic ce reprezintă „lumea”  - compusă din mai multe „ţări” reprezentate de o 

secţiune a cercului mare (dacă este desenată cu creta) sau de câteva cercuri unul 

lângă altul, câte unul pentru fiecare jucător). 

În centrul cercului există un alt cerc (sau un 

cerc făcut cu creta). Numărul de jucători 

poate varia, dar trebuie să fie cel puţin zece 

copii. La începutul jocului, fiecare copil din 

interiorul propriului cerc spune pe rând 

denumirea ţării pe care a ales-o, în timp ce se 

gândește la două caracteristici tipice ale 

acelei ţări. Scopul jocului este de a descoperi 

ţările lumii construind alianţe între ele. 

Jocul începe când animatorul aruncă mingea în aer, spunând numele unei ţări. 

Reprezentantul acelei ţări prinde mingea cât mai repede posibil, intră în cercul central 

și strigă „stop”. Simultan și de îndată ce mingea a fost aruncată, celelalte „ţări” au 

ieșit din cerc în cel mai rapid mod și cât mai mult posibil. Când au auzit „stop”, trebuie 

să se oprească imediat în locul în care se află. Copilul cu mingea din centru se uită în 

jur, numește o ţară cu care dorește să facă o alianţă și aruncă mingea acelei 

persoane. 

Din acest moment, cele două ţări formează o alianţă și funcţionează ca o singură ţară 

(ocupă doar un singur cerc, aleargă mână în mână etc.). Toată lumea se întoarce la 

propriul cerc, iar cei doi reprezentanţi ai „noii ţări” își împărtășesc cele două 

caracteristici, apoi ajung la un acord asupra unui punct comun și inventează un nou 

nume de ţară.  
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Jocul continuă cu „noua ţară” ce aruncă mingea în aer și cu alegerea unei alte ţări și 

așa mai departe, până când numărul de ţări s-a diminuat cu cel puţin jumătate sau 

chiar până când toate ţările vor deveni una!  

Debriefing şi reflecţie:  

Întrebări ajutătoare: 

 Cum credeţi că s-a desfășurat acest joc? Ușor, dificil, amuzant, enervant? Din 

ce motiv?  

 Cum aţi simţit alegerea unui nume de ţară și a caracteristicilor sale? Din ce 

motiv?  

 Cum v-aţi simţit să faceţi o alianţă și să renunţaţi la numele ţării dvs. pentru a 

găsi unul nou? 

 S-au simplificat anumite reguli sau, din contră, au complicat jocul? Care 

anume și din ce motiv?  

 La ce alte variaţii ale jocului v-aţi putea gândi?  

 Aţi învăţat ceva nou? Dacă da,  ce?  

 Puteţi găsi legături între acest joc și viaţa de zi cu zi? Ce anume?  

Noţiunile de ţară, identitatea „acasă” sunt esenţiale în acest joc. Se permite astfel 

tinerilor să exploreze conceptele de naţionalitate, imigraţie, apartenenţă culturală. 

Pentru cei care sunt afectaţi de fenomenul de migraţie jocul poate facilita procesul de 

explorare a altor culturi și de încredere în legăturile care pot fi create cu alţi oameni 

din diferite etnii, păstrându-și identitatea.  

Materiale: minge, câte un  cerc pentru fiecare copil (sau cretă, funii ori bandă 

adezivă). 

Sugestii: 

Ca o activitate creativă legată de acest joc, participanţii pot fi invitaţi să facă o hartă 

colectivă de creaţie - tip colaj, care corespunde și realităţii în ceea ce privește poziţia 

ţărilor și a continentelor, dar în care pot introduce culori, șiruri pentru a separa ţările. 

Ca alternativă, jocul poate fi creat ca un puzzle.  

Activitatea poate fi adăugată și dezvoltată în termeni de auto-descoperire ca și în 

tema „ţara visurilor mele”/„ţara de unde am venit” în cazul copiilor afectaţi de 

migraţie. Această activitate poate fi, de asemenea, legată de cursuri de desen, de 

geografie sau de auto-cunoaștere.  

Alte exemple de jocuri psihosociale tradiţionale:  

http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang[]=**

*CURRENT_LANGUAGE***&language=en 

 

http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang%5B%5D=***CURRENT_LANGUAGE***&language=en
http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang%5B%5D=***CURRENT_LANGUAGE***&language=en
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Activitatea 8.3 Jocuri psihosociale – Modificarea unei joc tradiţional 

Instrucţiuni  

În cadrul trainingului, formatorul dezbate cu participanţii experienţa trăită de aceştia 

în activităţile 8.1. şi 8.2. şi extrage elementele principale ale unui joc psihosocial. 

Acest lucru poate fi făcut în plen sau sub formă de prezentare.  

Pentru a învăţa cum să aplice noile informaţii, grupul va fi împărţit în mai multe 

echipe a căror sarcină este să aleagă un joc tradiţional pe care să-l transforme în joc 

psihosocial prin introducerea de elemente cheie prezentate în acest modul. Echipele 

vor porni de la caracteristicile jocurilor şi obiectivele de învăţare (cei trei H). 

 

Scurtă prezentare teoretică privind conceptele de învăţare prin joc 

„Pe terenurile nesfârșite copiii se joacă” Tagore  

Ce înseamnă un „joc psihosocial”?  

 

Din perspectva jucătorului, Un joc este 

o activitate ludică menită să creeze o 

stare de bine şi care contribuie la 

exersarea anumitor aptitudini de viaţă. 

Termenul psihosocial înseamnă 

conexiunea persoanelor cu lumea 

socială externă și se referă la starea 

lor de bine în propriul mediu.  

Jocurile ajung să fie psihosociale 

dacă facilitează dezvoltarea de 

aptitudini globale (mentale, emoţionale, 

sociale și fizice) și se bazează pe 

cooperare și incluziune.  

Pentru a dobândi acest lucru, trebuie 

să aibă obiective măsurabile care pot 

fi exprimate în raport cu 

conduite/atitudini care ar putea fi 

respectate la nivel individual și de grup.  

Aceste jocuri se bazează pe o metodologie de învăţare non-formală, intitulată 

„Mișcare, joc și sport”, fiind dezvoltate încă din 2005 de către Fundaţia Terre des 

hommes.  
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Jocul psihosocial care prezintă și cunoștinţe și informaţii „prietenoase” ajută copilul 

să nu devină depășit de informaţii, epuizat sau stresat de evaluări. Păstrează copilul 

concentrat, curios și doritor să descopere și să experimenteze mai multe lucruri în 

timpul petrecut la școală. Nu în cele din urmă, jocul face accesibil procesul de 

învăţare. Oportunitatea explorării de către copii a procesului de învăţare prin toate 

tipurile/sensurile de învăţare (senzorială, motricitate, intelectuală) este foarte bună 

pentru procesul acestora de dobândire de cunoștinţe. 

Din perspectiva educatorului, orice joc este compus din patru elemente cheie: scop, 

reguli, roluri și cadru. Jocurile ar putea fi schimbate și pot varia mult prin 

modificarea unuia dintre aceste elemente, pentru a le face mai dificile, mai creative, 

individuale sau mai cooperante etc. 

Este foarte important să se știe că există mereu o diferenţă între domeniul de 

aplicare a jocului sau a activităţii (ce ar trebui să realizeze tinerii) și obiectivul 

acestora (ce ar dori profesorul să le predea tinerilor atunci când joacă jocul sau 

desfășoară activitatea).  

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudinile globale dezvoltate în timpul activităţilor și jocurilor  

Jocurile, activităţile sportive și creative ajută la dezvoltarea abilităţilor (competenţelor) 

în mod global – abilităţi mentale, psihosociale și fizice. Obiectivul este de a modifica 

atitudini și comportamente, de a îndeplini obiective pe termen lung, cum ar fi 

încrederea în sine și stimă de sine mai bune, sentiment de siguranţă și unitate în 

cadrul unui grup.  

Jocurile, sportul şi activităţile creative ajută la dezvoltarea globală a abilităţilor:  

 abilităţi mentale/cognitive - e.g. observaţia, concentrarea, analiza, gândirea 

strategică, gândirea creativă, imaginaţia, memoria, relaxarea, 

autocunoaşterea, etc.; 

 abilităţi psihosociale -  e.g. încredere, respect, responsibilitate, exprimarea 

emoţiilor, adaptare, flexibilitate,gestionarea problemelor şi a conflictelor, fair 

play, cooperare, empatie, comunicare, etc. 

Reguli 

Scop  

Roluri Cadru 
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 abilităţi fizice – e.g. viteză, forţă, rezistenţă, anduranţă, flexibilitate, 

coordonare, agilitate, ritm, echilibru, precizie, propriocepţie. 

Pentru simplitate vom denumi aceste dimensiuni "cei trei H" – head, heart, hand. 

 

Head = abilităţi mentale 

Heart = abilităţi psihosociale 

Hands = abilităţi fizice. 

 

Pregătirea unei activităţi psihosociale  

Faza de pregătire a unei activităţi psihosociale este nepreţuită, ea garantând 

calitatea procesului de educaţie. Foaia de planificare te ajută să urmăreşti 

desfăşurarea activităţii fără să uiţi vreun aspect şi, în timpul fazei de evaluare, te 

ajută să corectezi şi să îmbunătăţeşti anumite aspecte pentru replicarea sesiunii cu 

un alt grup.  

 
Fiecare sesiune de activităţi este împărţită în trei părţi: 

 Prima parte: încălzire sau introducerea în activitate. Ea are un ritual de 

întâmpinare, împărtășirea de obiective, un joc scurt sau o activitate scurtă 

pentru a introduce subiectul următor; 

 Partea a doua: este partea principală cu exerciţii, jocuri sau activităţi 

creative care duc la învăţare sau la reflecţie personală; 

 Partea a treia: după jocuri și activităţi sportive este o etapă de relaxare, cu 

exerciţii de întindere, respiraţie și o sesiune de feedback.  

 

Atunci când vă pregătiţi sesiunea de activităţi, alegeţi o abilitate psihosocială pe care 

aţi dori să o dezvoltaţi în rândul copiilor, precum și o abilitate secundară (mentală sau 

fizică). Vă veţi concentra pe aceste două abilităţi în timpul activităţilor și veţi solicita 

feedback pentru a obţine o îmbunătăţire. Se poate lucra și asupra altor abilităţi, însă 

nu vă veţi concentra direct asupra acestora. Trebuie să aveţi în vedere cele trei 

categorii pentru a observa și accentua o anumită categorie conform necesităţilor 

situaţiei și ale grupului. 

 
Există șase principii metodologice atunci când se elaborează activităţi, 
indiferent dacă sunt fizice, distractive sau creative:  
 

1. Stabilirea de obiective care vizează dezvoltarea abilităţilor pentru cel puţin 

două dintre cele trei nivele (mental, psihosocial și fizic). 

2. Utilizarea celor trei etape de învăţare - adică, jucarea jocului, feedback cu 

abordări emoţionale și cognitive, și rejucarea jocului. 
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3. Elaborarea de jocuri bazate pe cooperare și integrare și nu pe competiţie sau 

excluziune. 

4. Favorizarea progresului pe durata sesiunii, de la ușor la cel mai dificil moment. 
5. Favorizarea participării active și constante a copiilor în jocuri și în timpul 

feedback-ului. 
6. Introducerea varietăţii și imaginaţiei în jocuri, cu o metodă de a prezenta 

activităţile care se bazează pe imaginaţie. 
 

Este clar că un plan predefinit poate fi supus adaptărilor pe parcursul sesiunii. 

Capacitatea formatorului de a se adapta, de a ajusta și modifica planul conform 

contextului observat și perceput este la fel de importantă ca anticiparea și 

planificarea. Acestea sunt două abilităţi fundamentale pe care formatorii trebuie să le 

deţină: să știe cum să-și urmeze obiectivele conform unui plan și cum să adapteze 

pe loc conţinutul planului în baza experienţei din viaţa reală a grupului. 

 

Iată câteva sugestii: 

 Folosiţi-vă creativitatea și cunoștinţele pentru a remodela jocurile sau 

activităţile creative pe care le cunoașteţi, modificând una sau mai multe dintre 

caracteristicile lor. Astfel, veţi putea oferi tinerilor experienţe noi de învăţare și 

nu în cele din urmă să atingeţi obiectivele planificate pentru sesiune.  

 Respectaţi principiile învăţării prin practică - prima oară practica, apoi teoria. 

 Demonstraţia este întotdeauna foarte importantă! 

 

Sesiunile viitoare vor fi ajustate pe baza feed-back-urilor primite şi a evaluării.  
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Ce trebuie avut în vedere atunci când organizaţi o sesiune de jocuri 

psihosociale:  

Vârsta tinerilor - Activităţile planificate trebuie să ia în considerare vârsta 

participanţilor și trebuie adaptate vârstei lor și nivelului lor de înţelegere.  

Numărul de participanţi - trebuie să știţi numărul pentru că este important pentru a 

putea organiza bine activităţile. Pentru a aplica învăţarea prin participare în rândul 

adulţilor și tinerilor, numărul de participanţi poate fi între 12-18, dacă se dorește o 

participare reală.  

Timing-ul - este important să știţi ce timp aveţi la dispoziţie pentru a planifica 

activităţile și pentru a vă atinge obiectivele. Evaluarea corectă a timpului necesar 

pentru fiecare activitate permite controlarea activităţii și nu permite propunerea prea 

multor activităţi . 

Obiectivele - trebuie adaptate la nivelul participanţilor; nu prea ușoare și nici prea 

dificile, pentru a le păstra motivaţia. Obiectivele reflectă ceea ce au învăţat 

participanţii la finalul sesiunii. În mod ideal, nu ar trebui să fie mai mult de 2-3 

obiective stabilite pentru o singură sesiune. Acestea sunt descrise ca anumite 

conduite observabile și măsurabile - ceea ce înseamnă că pot fi verificate la finalul 

sesiunii. Obiectivele sunt concrete și descriu ceva ce poate fi observat și uneori 

poate fi dobândit în timpul alocat.  

De exemplu, tinerii se pot prezenta în timpul activităţii, sau participanţii se pot asculta 

reciproc atunci când colegii vorbesc sau prezintă alte exemple.  

Activităţile - important de menţionat este că iniţial alegeţi obiectivele și apoi alegeţi 

activităţile pentru ele. Activităţile se realizează pentru a atinge aceste obiective. 

Trebuie să fie graduale în ceea ce privește dificultatea și trebuie să le permită 

participanţilor să fie activi, cooperanţi, creativi, să se exprime și totodată să înveţe.  

Trebuie utilizate metode și instrumente de lucru diferite pentru a varia activităţile. De 

exemplu, activităţi individuale în perechi, în grupuri mici sau mari.  

Materialele - depinde de activitatea planificată. Planificarea contribuie la asigurarea 

materialelor necesare. Este important să aveţi pregătite materialele înainte de 

activitate și să le aveţi la dispoziţie.  

 

Principii pentru încadrarea activităţilor creative cu scop psihosocial  
 
Plăcere generată de proces 

 Fiţi bun cu dvs., nu trebuie să existe așteptări în ceea ce privește rezultatul, 
accentul este pe distracţie. 

 Detașaţi-vă, fără a vă judeca sau compara creaţia cu a altora. 
 Depășiţi sintagmele „drăguţ” „nu e drăguţ” și adoptaţi „asta a ieșit azi”. 



 
 

 
 

95 

 
Gestionarea libertăţii 

 Acordaţi un cadru minim, furnizaţi reguli și instrucţiuni care să le permită 
persoanelor să se simtă mai liberi și mai încrezători în activitatea lor de creaţie 
(aveţi 20-30 de minute să desenaţi un autoportret, să vă ilustraţi cea mai mare 
temere, cel mai fericit moment, sau cel mai mare vis. Puteţi alege din reviste și 
ziare imagini pe care le puteţi decupa și lipi, vopseluri (guașă), pasteluri de 
ulei, precum și orice materiale dorite). 

 Nu încercaţi să direcţionaţi procesul de creaţie, permiteţi evoluția naturală a 
fiecărei persoane, dar trebuie să fiţi disponibil atunci când este necesar. 

 Acordaţi întotdeauna un cadru de timp precis pentru că va determina alegerile 
participanţilor (dimensiunea materialelor, timpul de desfășurare a activității 
etc.) 

 
 
Acordarea de respect și lipsa judecării 

 Observaţi creaţiile cu o perspectivă neutră, amintindu-vă că evaluările de ordin 
estetic sunt complet subiective, și, astfel, lipsite de valoare în sine (unei 
persoane îi va plăcea un desen care va fi displăcut de o altă persoană). 

 Oferiţi un context sigur care ajută persoana să se simtă respectată și să se 
exprime așa cum este. 

 Abţineţi-vă de la comentarii, chiar dacă cineva dorește aprobare; întoarceţi 
întrebarea (Ei bine, ce crezi tu, ce îţi place, ce te-a inspirat să desenezi? Ce 
simţi când te uiţi la desen, e ceva ce te deranjează la el?) 

 Nu vă implicaţi direct în creaţia unui participant pentru a-l ajuta sau pentru a-i 
arăta (dacă e nevoie, demonstraţi cu alte materiale) pentru a nu le submina 
încrederea în propriile lor resurse. 

 Nu faceţi comentarii, indiferent dacă sunt negative sau pozitive, privind lucrul 
făcut, și, puţin câte puţin, încurajaţi participanţii să nu facă comparaţii și 
menţiuni privind lucrările celorlalţi (hei, asta e drăguț; de ce ai folosit atât de 
mult negru, e trist). 

 Încurajaţi și sprijiniţi pozitiv orice temeri sau blocaje. 
 
Adresarea de întrebări deschise 

 Evitaţi întrebări care apar din curiozitate (de ce ai adăugat asta?)  sau 
comentarii deplasate (și mie îmi amintește de momentul în care îmi era foarte 
frică). 

 Acordaţi prioritate întrebărilor deschise, respectuoase, care stimulează 
persoana să se exprime (ce îţi spune culoarea aceasta/spun culorile 
acestea?). Care este cel mai important element pentru tine, unde ai vrea să fii 
dacă ai fi foarte mic, cum te-ai simţit când ai desenat asta, cum a trecut timpul 
– repede sau încet, ce urmează pentru tine?). 

 Adresaţi întrebări doar referitor la ceea ce observaţi cu adevărat și nu cu 
privire la ceea ce credeţi că vedeţi (care este forma aceea din colţul din stânga 
sus? Și nu, ce e cu pasărea aia ciudată de acolo?). 

 
Împărtășirea și primirea de feedback 

 Discutaţi diferenţa dintre „împărtășire” și „feedback”. Momentul împărtășirii 
este o discuţie privind activitatea creată, iar feedback-ul este acordarea unei 
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„meta”perspective, ceea ce înseamnă distanţarea faţă de activitatea propriu 
zisă pentru a vă concentra pe experienţa realizării activităţii. 

 Împărtășirea (sau prezentarea lucrării altor persoane) face parte din activitate, 
dar nu are loc în mod neapărat în același timp. Depinde de obiective și de 
timpul disponibil. Este un moment în care fiecare persoană se poate prezenta 
sau poate povesti despre creaţia lor, dacă dorește acest lucru. Pentru adulţi, 
părinţi de exemplu, este o bună oportunitate să împărtășească experienţe din 
viaţa reală, descoperiri și întrebări ce apar din activitatea creativă. De regulă, 
nu sunt întrebări adresate de către facilitator/formator sau de către grup. Acel 
moment al ascultării este în cea mai mare parte petrecut cu lucrările expuse 
(afișate sau dispuse pe masă). Dacă este disponibil doar o perioadă scurtă de 
timp, timpul alocat împărtășirii poate fi scurtat prin discutarea a doar două cele 
mai importante elemente, astfel încât fiecare are aceeași oportunitate și 
nimeni nu se supără pentru că rămâne neauzit. 

 Feedback-ul, la fel ca în orice activitate, este momentul în care tot grupul se 
reunește în cerc și vorbește despre activitatea realizată. Pentru a facilita 
feedback-ul, animatorul adresează o serie de întrebări, mai mult sau mai puţin 
aceleași de fiecare dată pentru a lua o decizie comună pentru viitorul 
activităţii, întrucât emoţiile investite pot face ca alegerea să fie mai dificilă. În 
special, decideţi cu privire la care sunt creaţiile care vor fi prezentate părinţilor 
(într-o expoziţie de scurtă durată sau sub forma unei petreceri de Anul nou) 
sau dacă vor fi păstrate confidenţiale. 

 
Materiale: Lista exerciţiilor pentru toate modulele. 

Sugestii: 

 Respectaţi principiile învăţării prin practică - prima oară practica, apoi teoria. 

 Demonstraţia este întotdeauna foarte importantă! 

 

Puteţi găsi la link-urile următoare modele de jocuri psihosociale care ajută la 

dezvoltarea comunicării, abilităţilor sociale, auto-cunoașterii, încrederii, cooperării, 

unui stil de viaţă sănătos, planificării carierei: 

http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_tog

ether__games_with_a_psychosocial_aim.pdf 

 

 

 

http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_together__games_with_a_psychosocial_aim.pdf
http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_together__games_with_a_psychosocial_aim.pdf


 
 

 
 

 

Modulul 9: Sprijin colegial între profesionişti 

Obiectivele învăţării Activităţi Foi de lucru şi Fişe resursă 

Cadrele didactice: 

 Vor avea o înţelegere clară și 

practică a impactului sprijinului 

colegial asupra calităţii activităţii 

educaţionale în contextul ROBIN. 

 Vor avea abilitatea de a recunoaște 

nevoile și opţiunile de sprijinire a 

colegilor. 

 Vor avea înţelegerea și capacitatea 

de a aplica o serie de mecanisme 

de sprijin colegial. 

 

9.1. Context (pagina 98) 

Prezentare, cercetare  

20 minute 

 

9.2. Beneficiile suportului colegial 

pentru cadrele didactice care 

implicate în programul "A doua 

şansă" 

(pagina 99) 

Prezentare, lucru de grup 

20 minute 

 

9.3. Tehnici şi abordări de sprijin 

colegial (pagina 101) 

Lucru de grup 

120 minute 

Foaie de lucru 9.3: Puzzle de grup – 

Tehnici şi abordări de sprijin colegial  

(pagina 194) 

Fişe resursă 9.3.1 – 9.3.9: Tehnici şi 

abordări de sprijin colegial (pagina 195) 
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Activitatea 9.1 Scurtă prezentare şi exerciţiu de cercetare 

Instrucţiuni  

Există un număr tot mai mare de copii și tineri ce provin dintr-un mediu cu migranţi în 

programele educaţionale de tipul „A doua șansă”. Faceţi o scurtă prezentare: 

Schimbări în programele educaţionale A doua șansă - copiii și tinerii cu istoric de 

migraţie. Sarcina pentru cadrele didactice: 

 Cercetaţi și înregistraţi schimbările din ţara dvs. (într-un tabel cu rubrici 

precum: rata abandonului școlar, migranţi în rândul ESL- părăsirea timpurie 

a școlii, ratele de participare în educația de tip A doua șansă etc.) 

 Luaţi în considerare impactul probabil al acestor modificări asupra activităţii 

profesioniștilor din cadrul programelor educaţionale „A doua șansă": 
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Activitatea 9.2 Beneficiile sprijinului colegial pentru cadrele didactice implicate în 

programul "A doua şansă" 

Instrucţiuni  

Faceţi o scurtă prezentare/introducere a sprijinului colegial în context:  

Ce este sprijinul colegial? 
 

Sprijinul colegial se referă în mare parte la reflecţie și evaluare, respectiv la 

solicitarea feedback-ului privind activitatea practică din partea 

profesorilor/formatorilor în mod individual, unde feedback-ul este înţeles nu numai ca 

un instrument, ci și ca o decizie pentru o relaţie de respect. Oferind și primind 

feedback bazat pe observaţii concrete legate de performanţele lor, formatorii și 

profesorii au posibilitatea de a dezvălui „unghiuri moarte”, de a găsi definiţii comune 

ale realităţii și de a lucra la sugestii constructive de îmbunătăţire. Feedback-ul 

semnificativ sprijină clarificarea și încurajarea schimbărilor de perspective, precum și 

a noilor impulsuri de acţiune. 

Cui i se adresează sprijinul colegial? 
 
Cuvântul colegial reflectă faptul că sprijinul colegilor este în primul rând un proces 

între persoane de rang egal, care au caracteristici comune. În cazul nostru, ne 

concentrăm pe instructorii și profesorii care facilitează programele educaţionale A 

doua șansă copiilor și tinerilor ce provin din medii de migraţie, dar și asupra colegilor, 

partenerilor care se întâlnesc la același nivel (colegii). Într-un sens mai larg, este 

vorba de activităţi de susţinere colegială și consolidarea dezvoltării organizaţionale, 

educaţiei, precum și a dezvoltării politice. 

Care dintre aspectele profesionale ale educatorilor din programele A doua 
șansă ar putea fi susţinute? 
 
Se concep multe aspecte ale muncii în contextul educaţiei din programele pentru A 

doua șansă cu tinerii afectaţi de migraţie: metodologia de predare, rolul educatorului 

(să fie empatic - stabilirea limitelor emoţionale, a planului de învăţământ/a 

programului, extinderea cunoștinţelor relevante (de exemplu, privind migraţia, mediile 

culturale de origine), organizarea și managementul). 

Care sunt funcţiile pe care le are sprijinul colegial? 
 
Sprijinul colegial are diferite funcţii: învăţare (individual și la nivel organizaţional); 

identificarea problemelor, reducerea presiunii emoţionale. 
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Cum poate fi organizat sprijinul colegial?  
 
Este posibilă organizarea unei forme de sprijin colegial în orice unitate implicată în 

programele pentru A doua șansă, adică la nivel individual/între colegi/în cadrul unei 

organizaţii/într-o reţea mai mare (locală, regională, naţională, internaţională). 

În mod ideal, sprijinul reciproc este organizat ca un proces interactiv de dialog care 

facilitează învăţarea (aici cei care învaţă sunt practicienii ce predau, precum și cei de 

formare). Pentru a maximiza șansele de reușită a sprijinului colegial este foarte 

important ca toate persoanele implicate să convină asupra unui obiectiv ales explicit 

(de exemplu, găsirea unei explicații pentru o problemă care apare, împărtășirea 

constatările pentru a îmbunătăţi un program actual de predare/instruire; creșterea 

profesională individuală etc.) forma (procedura, rolurile), tehnicile și instrumentele 

aplicate și durata măsurii de susţinere colegială - și să acţioneze în consecinţă. 

Apoi împărţiţi grupul în două şi daţi-le următoarele sarcini:  

Grup 1: Subliniaţi avantajele sprijinului colegial 

Grup 2: Subliniaţi dezavantajele sprijinului colegial.  

Rezultatele se prezintă şi se discută în plen. 
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Activitatea 9.3 Tehnici și abordări de sprijin colegial 

Instrucţiuni 

Împărţiţi participanţilor Foaia de lucru "Puzzle de grup" – Tehnici de sprijin colegial şi 

facilitaţi parcurgerea celor trei etape descrise. 

Materiale: copii ale Foii de lucru/ Fişei resursă indicate în lista de activităţi (pagina 

97), coli de flipchart, coli de hârtie, pixuri 
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Experienţele din formare   
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6. Cadrul formării 

În următoarele secțiuni, partenerii împărtăşesc experienţele lor din cadrul cursurilor 

de formare pilot și din implementarea cursurilor de formare ROBIN în țările lor. Până 

în prezent, 650 de educatori au participat la cursurile de formare. 

Parteneriatul a adunat experiențe din formările organizate în diverse contexte: 

 cu participanți diverşi, 

 cu diferite durate și perioade, și 

 cu o organizare diferită a conținutului.  

 

Profilul participanților 

Profilul profesioniștilor din domeniul educației care au participat la cursurile de 

formare diferă de la o țară la alta. Acest lucru a rezultat din abordările diferite ale 

organizațiilor partenere privind educația și rețelele lor specifice de identificare a 

grupului țintă,cu scopul de a maximiza impactul asupra cadrelor didactice, asigurând 

astfel un rezultat pozitiv asupra vieții beneficiarilor finali. 

 În Italia, CSC Danilo Dolci lucrează cu tineri și adulți și are o experiență 

îndelungată în proiecte de educație interculturală, utilizând educația non-

formală ca una dintre principalele abordări ale oportunităților sale de învățare. 

Având în vedere situația reală a migrației, organizația a consolidat în ultimii ani 

o rețea cu organizațiile locale și instituțiile de învățământ. Drept rezultat, 

profilul participanților a fost în principal al educatorilor care lucrează cu tinerii 

imigranți recent sosiți, adesea foarte conștienți de nevoile lor de învățare și de 

educație.  

 În Bulgaria, Know and Can Association este specializată în programe care 

vizează dezvoltarea competențelor sociale și civile ale copiilor, tinerilor și 

adulților, implicând numeroase instituții de învățământ în activitățile sale. 

Profilul persoanelor care au participat la cursul de formare ROBIN a inclus 

toate tipurile de personal didactic din școli. 

 În Spania, INTRAS vizează îmbunătățirea calității vieții grupurilor țintă 

vulnerabile și expuse riscului de excluziune socialădin cauza unor probleme 

legate de familie, migrație sau dizabilitate. Participanții au fost preponderent 

educatori și educatori aflaţi în programe inițiale de calificare profesională, 

cursuri alternative de formare pentru adolescenții care nu au reușit să absolve 

învățământul secundar principal.  

 În Austria, die Berater® este una dintre cele mai mari organizații private de 

educare și formare profesională a adulților. Printre altele, organizația oferă 

cursuri de formare pentru șomeri în numele Instituţiei Austriece de Plasare a 

Forţei de Muncă și a angajat câteva sute de formatori în acest scop. 

http://www.danilodolci.org/
http://www.znamimoga.org/
http://www.intras.es/
http://www.dieberater.com/
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Participanții la cursurile de formare provin din medii diferite, printre alții, tineri 

adulți afectați de migrație. die Berater® a organizat cursuri de formare ROBIN 

în rândul personalului propriu. 

 Ȋn România, Terre des hommes (Tdh) contribuie la îmbunătățirea protecției 

copilului şi la reforma sistemului de asistență socială prin desfășurarea de 

activități psihosociale cu profesioniști, promovarea incluziunii sociale, 

participarea copiilor și dezvoltarea comunității. Cei formaţi au provenit de la o 

serie de instituții publice și private – școli publice care desfăşoară programul 

“A doua şansă” și ONG-uri care lucrează cu copiii afectaţi de migraţie. 

 

Organizarea conținutului 

Fiecare partener a implementat în ţara sa cursurile de formare structurate diferit din 

punct de vedere al conținutului, în funcție de tipul grupurilor țintă. Unii parteneri au 

decis să-și petreacă mai mult timp introducând modulele pentru ca participanţii să se 

familiarizeze cu subiectele (aşa cum au făcut INTRAS şi die Berater®), în timp ce alții, 

precum CSC, au petrecut mai mult timp cu activităţi de energizare, având în vedere 

faptul că grupurile erau mai eterogene și a existat o nevoie mai mare ca cei din grup 

să se cunoască reciproc. În cele din urmă, este recomandat ca toți partenerii să ofere 

o introducere teoretică pentru a crea o legătură între teorie și practică, ajutând astfel 

participanţii să înțeleagă mai bine scopul activităților de formare. 

Dintre diferitele modalități de a livra cursurile de formare, iată câteva exemple:  

 CSC a început cursul de formare cu modulele 1 („Leadership și motivație”) și 4 

(„Comunicare prin abordarea maieutică reciprocă”), deci fără a respecta 

ordinea numerică. 

 Tdh a ales să unească modulele „Munca în echipă” și „Jocuri psihosociale”. 

Aceasta s-a dovedit a fi o reușită, astfel încât a făcut o combinație şi între 

modulele: 

a) „Leadership și motivație” şi „Jocuri psihosociale” 

b) „Sprijin reciproc între profesionişti” şi „Comunicarea prin abordarea 

maieutică reciprocă”. 

Acest lucru demonstrează flexibilitatea pe care o oferă metodologia persoanelor 

formate care doresc să livreze cursul în alt context şi invită la adaptarea cursului de 

formare la nevoile lor (cum ar fi obiectivul, planificarea, cadrul, etc.). Atâta timp cât 

există fluiditate și are sens, iar obiectivele de formare sunt respectate, activitățile pot 

fi implementate în diferite moduri, care să permită atingerea rezultatelor de învățare 

prevăzute. 

 

 

http://www.tdh.ro/
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Durata 

Fiecare partener a organizat cursul de formare în mod diferit în ceea ce privește 

perioada și durata. Flexibilitatea este întotdeauna necesară pentru a adapta cursul 

de formare la nevoile diferitelor grupuri țintă și la diferite condiții cadru. Câteva 

exemple despre modul de adaptare a duratei cursului de formare pot fi văzute mai 

jos:  

 Tdh (România) a organizat cursul de formare în 3 zile succesive de joi până 

sâmbătă. 

 CSC (Italia) şi die Berater®(Austria) a pus în aplicare cursul de formare într-un 

mod similar (3 zile) dar toate în timpul zilelor lucrătoare ale săptămânii. 

 K&C (Bulgaria) a ţinut cursul de formare pe parcursul a trei zile. Cu greu a fost 

posibil ca grupul lor să participe la un curs de formare de 3 zile. 

 INTRAS (Spania) a decis să împartă cursul de formare de 3 zile în trei zile de 

sâmbătă consecutive. 

Deci, pentru planificarea viitoare a duratei cursului de formare, țineti seama de 

disponibilitatea organizației gazdă și a participanților. Ca o recomandare, puteți utiliza 

aplicaţia doodle (www.doodle.com) pentru a colecta disponibilitatea participanţilor și 

pentru a decide asupra duratei cursului de formare pe această bază.  

În concluzie: experienţa anterioară a organizațiilor arată cât de importantă este 

adaptarea activității la profilul grupurilor țintă și la nevoile de învățare și cât de mult 

contează disponibilitatea şi flexibilitatea organizației, precum și conexiunile locale 

pentru a organiza un mediu de învățare propice pentru toate părțile implicate - 

organizație și participanţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatori italieni într-un curs de 

formare ROBIN  

http://www.doodle.com/
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Educatori români într-un curs de formare ROBIN 

Educatori bulgari într-un curs de 

formare ROBIN  
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7. Repere și provocări 

Repere 

În timpul livrării unui curs de formare există anumite momente care oferă multe 

indicații sau ponturi despre cum să fie desfăşurată activitatea pe viitor sau care arată 

în mod concret dacă formarea își atinge scopul propriu-zis. Aveţi descrise mai jos 

unele dintre aceste aspecte, pe baza experienței partenerilor care au livrat cursul de 

formare ROBIN. 

Performanța de învățare și structura cursului de formare 

În general, cei mai mulți dintre parteneri au declarat că participanții au fost deschişi 

să învețe. Grupurile au participat cu nerăbdare la activități. Câţiva educatori au 

subliniat importanța de a avea o metodologie bine structurată, completă și explicată 

pas cu pas,ceea ce face ca implementarea să fie facilă pentru formatori. Caracterul 

inovator al materialelor prezentate (din diferitele module) a fost evidențiat, de 

asemenea, de Tdh, deoarece a contribuit la atingerea obiectivelor de învățare.  

„Faptul că toate modulele au fost foarte bine pregătite în curriculum s-a 

dovedit eficient, astfel încât formatorii au fost sprijiniți în procesul de livrare a 

cursului de formare”. (Feedback de la un formator ROBIN de la Tdh, România, 

după cursul de formare pilot) 

Modulele au fost, de asemenea, percepute ca fiind foarte interactive, ceea ce a fost 

util atât pentru formator, cât și pentru cursanţi, fiind o modalitate dinamică de 

învățare, contribuind la o atmosferă mai relaxată. 

CSC a subliniat contextul informal și familiar care a ajutat la crearea unei dispoziții 

bune și a unei participări proactive, mulțumită și formatorilor relaxați și spontani și 

atitudinilor participanților. Mai exact: 

„Petrecerea primelor ore ale zilei pentru a ne cunoaște reciproc prin jocuri a fost 

foarte utilă pentru a crea o atmosferă mai naturală și pentru a intra în miezul 

cursului de formare. În același timp, introducerea pe ordinea de zi a activităţilor 

energizante și a momentelor dinamice a fost foarte importantă pentru a schimba 

ritmul activităților.” (CSC, Italia). 

 

Implementarea 

În general, au fost primite multe feedback-uri pozitive de la participanţii care au 

beneficiat de cursurile de formare ROBIN. Marea majoritate a profesioniştilor au fost 

de părere că informațiile învățate în cadrul fiecărui modul au fost utile, iar activitățile 

propuse au fost considerate ca fiind eficiente pentru punerea în aplicare în cadrul 

activităților lor cu beneficiarii finali. Anumiţi participanţi au oferit, de asemenea, 

sugestii cu privire la modul de adaptare a conținutului, care poate provoca discuții 

datorită contextului cultural în care acestea ar fi implementate: de exemplu, INTRAS 
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a subliniat faptul că unii educatori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la crearea 

unor controverse, aşa cum ar putea provoca activitatea „Viața într-o lume perfectă” 

(Modulul 5) în sălile lor de clasă multiculturale. Cu toate acestea, au considerat acest 

lucru ca fiind ceva care ar trebui să fie lucrat cu beneficiarii, găsind astfel nivelul 

adecvat de adaptabilitate a activității în contextul implementării. 

Unul dintre momentele de bază ale cursului de formare a fost evaluarea zilnică: în 

mod specific, CSC a subliniat importanța acesteia prin feedback-ul participanților. 

Aceasta a oferit participanților șansa de a sugera îmbunătățiri sau de a evidenția 

lucrurile care le-au plăcut, și totodată formatorii au putut să îmbunătățească structura 

de formare, făcând-o flexibilă și eficientă în procesul de învățare.  

Din evaluarea generală a formatorilor, unul dintre punctele forte a fost evaluarea 

implementării generale și a învățării. 
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Atunci când celor care au participat la cursurile de formare pilot ROBIN li s-a cerut să 

evalueze aspectele generale ale cursului de formare, rezultatele au fost următoarele::  

1. În acest grafic, cursanţilor li s-a solicitat să exprime 

nivelul de îndeplinire a obiectivelor de învățare ale 

cursului de formare ROBIN (puteți verifica lista 

obiectivelor de formare în prima parte a acestui 

manual): așa cum este prezentat în mod clar, luând în 

considerare numărul total al participanţilor implicați în 

activitățile pilot de formare, 57% dintre participanţi au 

afirmat că obiectivele sunt îndeplinite, iar 43% au 

afirmat că acestea sunt îndeplinite în mod cert. 

Rezultatele sunt cu siguranţă pozitive: din toate 

rapoartele colectate din pilotare, educatorii au înțeles 

ușor activitățile, asigurând un impact puternic asupra 

beneficiarilor finali, a copiilor și a tinerilor afectați de 

migrație. 

2. În graficul următor, educatorilor li s-a cerut să 

evalueze nivelul de participare activă la cursul de 

formare, evaluând modul în care activitățile planificate 

în cursul de formare au permis o participare activă, cu 

contribuția lor deplină. După cum este prezentat, 

tendința pozitivă anterioară a fost confirmată: de fapt, 

după cum arată graficul, 71% dintre educatori au 

declarat că participarea a fost foarte activă, în timp ce 

29% au declarat că participarea a fost activă. Acest 

lucru atestă faptul că performanța cursului de formare și 

modul în care au fost implementate modulele și 

activitățile sunt adecvate, iar participanții s-au simțit 

bine, în consecință s-au simțit datori să contribuie și să 

participe deschis la modulele prevăzute. 

3. În cele din urmă, cu referire la viitoarea aplicare și 

implementare a lucrurilor învățate, rezultatele au fost, 

de asemenea, pozitive, deoarece 43% dintre educatorii 

instruiți au declarat că materialul învățat este aplicabil 

grupurilor lor țintă; 57% au declarat că este cu siguranță 

aplicabil, confirmând versatilitatea instrumentelor și 

modulelor dezvoltate.  

 

 

43%57%

Îndeplinirea 
obiectivelor de 

învățare 

Definitely accomplished

accomplished

71%

29%

Participarea activă

Very active Active

57%

43%

Aplicarea lucrurilor 
învăţate

Definitely yes Yes
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Aceste ultime date colectate pentru evaluarea cursurilor de formare pilot, care au fost 

desfăşurate cu o versiune iniţială a metodologiei, sunt o confirmare a fiabilității 

experienței și a bunelor practici, prezentate aici datorită feedback-urilor pozitive 

colectate, confirmând eficacitatea activităților de formare. 
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Provocări întâmpinate 

Livrarea unui curs nu merge, cel mai adesea, liniar, să aducă doar exemple de bune 

practici, ci și provocări de depășit. O provocare nu este niciodată o problemă, ci este 

o șansă de a încerca să faci lucrurile în mod diferit și de a-ţi folosi creativitatea și 

resursele proprii pentru a găsi o soluție. Mai jos puteți găsi principalele provocări pe 

care partenerii le-au întâlnit în timpul livrării seminarelor. Acestea pot fi sfaturi bune 

de luat în considerare în cursurile dumneavoastră de formare și pot rezolva orice 

problemă potențială care ar putea apărea în timpul viitoarelor activități de formare. 

Au fost întâlnite provocări la următoarele aspecte: 

 

Planificarea pentru implementarea activităților 

Una dintre provocările majore a fost planificarea livrării eficiente a tuturor activităților 

modulelor în cadrul unui curs de formare de 24 de ore. De fapt, este necesar să 

alocăm timp pentru implementarea activităților, dar și pentru dezbatere și evaluare, 

precum și pentru a oferi educatorilor timp personal pentru a „asimila” informațiile 

primite. 

Următoarele soluții au fost găsite de parteneri:  

 K&C a ales una sau două activități din fiecare modul pentru a explica 

conținutul și partea teoretică și apoi a instruit educatorii. 

 Alte organizații (CSC, INTRAS, die Berater®) au exclus câteva module din 

implementare. De exemplu:die Berater® si CSC nu au implementat modulul 

„Conștientizarea necesităţii IT în educaţie”, iar CSC nu a implementat nici 

modulul „Sprijin colegial între profesionişti”. K&C a implementat doar partea 

teoretică a modulului „Jocuri psihosociale”,dat fiind faptul că aceştia nu au 

avut spațiul necesar pentru a realiza jocurile. 

 Tdh a selectat activități din fiecare modul, unele fiind implementate așa cum 

sunt descrise, altele fiind combinate cu altele din alte module, pentru a aisgura 

acoperirea tuturor modulelor și pentru a atinge toate obiectivele cursului. 

Pe viitor puteți selecta unele activități ale modulelor sau le puteți adapta pe cele 

esențiale la nevoile dumneavoastră, încercând să echilibraţi partea teoretică cu cea 

practică. Așa cum s-a întâmplat în Bulgaria și Italia, verificați dacă structura care 

găzduiește cursul de formare permite implementarea tuturor activităților. 

Conform unei alte recomandări, poate fi util să dedicăm mai mult timp la sfârșitul 

fiecărui modul pentru explicarea bazei teoretice, pentru aprofundarea metodologiilor 

aplicate și pentru discutarea posibilităților de implementare directă a activităților cu 

beneficiarii finali, sau de adaptare a acestora. Acestea sunt aspecte foarte 
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importante ale formării, care pot garanta o sustenabilitate a cunoștințelor împărtășite 

cu toți educatorii și un impact eficient asupra copiilor aflați în migraţie. 

Transmiterea conținutului teoretic pe baza activităților non-formale 

În conformitate cu principiul învățării prin practică, cursul de formare ROBIN se 

caracterizează printr-o natură interactivă, cu o mulțime de activități educaționale non-

formale și pe bază de joc. În unele cazuri, ca de ex. în Italia, unde unii dintre 

educatori nu au avut nicio experiență anterioară cu o astfel de abordare, s-a dovedit 

util să clarificăm scopul încă din prima parte a cursului de formare. Aplicarea 

metodologiei ROBIN necesită înțelegerea faptului că învățarea nu se realizează 

numai prin informaţii teoretice într-un format clasic de curs. Metodologia ROBIN se 

bazează pe învăţarea prin joc, pe baza experimentării. În afară de facilitarea jocurilor 

în sine, principala sarcină este de a modera reflecțiile ulterioare asupra percepțiilor 

pe care elevii le-au avut în timpul jocului și de a ajuta la clasificarea acestor percepții 

și a le transfera de la joc la concepte teoretice. Atunci când experiențele personale 

devin parte a unor cadre teoretice mai mari și coerente, teoria devine semnificativă și 

se realizează o învățare durabilă. 

„Spune-mi și voi uita; arată-mi și poate îmi voi aminti, implică-mă și voi 

înțelege.” Proverb chinezesc 

Copiii sunt obișnuiți să se joace și să învețe intuitiv pe această bază.  

Cursanţii adulți, aşa cum sunt educatorii, prezintă uneori o atitudine reticentă față de 

activitățile interactive de formare. Prin urmare, aceste activităţi trebuie introduse 

treptat şi cu inteligenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

Legătura dintre activități și aspecte specifice legate de tema modulelor 

Educatorii participanți au subliniat importanța conectării activităților la subiectele 

abordate de metodologie, cum ar fi părăsirea timpurie a școlii.  

Folosind o abordare participativă, cursul de formare ROBIN vizează motivarea 

educatorilor de a-și prezenta cunoștințele și expertiza, contribuind la asigurarea 
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faptului că activitățile practice răspund la adevăratele provocări cu care se confruntă 

aceştia și elevii lor. Includerea exemplelor de învățare contextuală ca parte a formării 

va ajuta activitățile practice să aibă o aplicație în lumea reală. Contextualizarea 

activităților de învățare va sprijini educatorii să înțeleagă mai bine scopul anumitor 

activități și pentru a putea vedea care dintre acestea pot fi sau cum pot fi aplicate cu 

elevii lor. 

Unii termeni sau concepte, cum ar fi „copii afectaţi de migraţie” pot avea semnificații 

și înțelegeri diferite, care trebuie abordate de la început pentru o înțelegere comună 

de către toți educatorii. În funcție de cunoștințele lor, unele subiecte trebuie să fie 

abordate mai temeinic. Nevoile și drepturile copiilor și tinerilor afectați de migrație ar 

trebui să fie abordate şi subliniate în toate activitățile practice.   

 

Modulul „Conștientizarea necesităţii IT în educaţie” 

Formatorii de la Tdh au observat reticența anumitor educatori români în utilizarea 

tehnologiilor IT în sala de clasă. Unii dintre aceştia consideră că sistemul educațional 

ar trebui să țină copiii departe de instrumentele tehnologiei informației și 

comunicațiilor (TIC), să nu îi încurajeze să le folosească.  

Poate că această reticență ar putea fi abordată prin accentuarea utilității TIC în viața 

profesională a tinerilor, având în vedere importanța tehnologiilor pe piața modernă a 

muncii. Educatorii - atunci când se 

confruntă cu astfel de grupuri dificile – 

sugerează evidențierea introducerii 

teoretice a modulului „Conștientizarea 

necesităţii IT în educaţie”, accentuând 

pertinența de a-i învăţa pe copii și tineri 

să folosească instrumentele TIC într-un 

mod educativ și productiv, în același 

timp, făcându-i pe educatori să 

înțeleagă că utilizarea TIC nu înseamnă 

numai jocuri și chat online, ci mult mai 

mult.  

Uneori, timpul nu a fost suficient pentru a finaliza în mod corespunzător toate 

activitățile, datorată și educatorilor care nu aveau o experiență atât de mare în 

folosirea TIC. În acest caz – așa cum s-a făcut în alte activități – este necesar să 

înțelegeți instrumentul respectiv și să vă familiarizați cu acesta. 

„Activitatea de benzi desenate digitale a funcționat bine, însă a fost nevoie de 

ceva timp ca participanții să se familiarizeze cu instrumentul digital de 

producție de benzi desenate. În consecință, majoritatea filmelor de benzi 

desenate nu au fost finalizate, dar nu este o problemă deoarece obiectivul era 
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ca aceştia să se familiarizeze cu instrumentul pentru utilizarea ulterioară în 

clasă cu elevii.”  (INTRAS, Spania) 

Educatorii spanioli,chiar dacă au fost entuziasmaţi cu privire la utilizarea TIC cu elevii 

lor, au spus că acces zilnic la calculatoare ar fi dificil - din afara sălilor de clasă IT - 

ceea ce ar face dificilă aplicarea TIC în cadrul altor cursuri. O soluție ar putea fi să 

solicite elevilor să-și aducă propriul laptop sau să-și folosească smartphone-urile în 

timpul orelor.  

Diferite instrumente TIC care pot fi incluse de către educatori în procesul de predare 

fac învățarea mai atrăgătoare pentru elevi și, prin urmare, îi invită să caute noi 

modalități interactive de studiu.  

 

Respectaţi profilurile profesionale ale educatorilor participanţi 

Formatorii ROBIN ar trebui să fie conștienți de profilul educatorilor participanți și să 

țină cont de diversitate, atât în ceea ce privește expertiza, cât și comportamentul şi 

personalitatea. De exemplu, în Italia grupul a fost compus din profesioniști cu un 

trecut educațional puternic, experiență vastă și personalități puternice. Fiecare și-a 

exprimat propria opinie și a aprofundat subiecte specifice, creând mediul perfect de 

învățare prin împărtăşire vizat de metodologia ROBIN. Formatorului CSC i-a fost 

dificil să facă față abordării asertive a unora dintre educatori: în această situație, 

formatorii au schimbat modul spre simpla moderare a discuției până când au ajuns 

din nou la un ton pașnic, asigurându-se că fiecare membru al grupului se simte 

acceptat și că face parte dintr-un întreg. 

Deci, în acest caz, provocarea a fost să înțelegem grupul, să identificăm nevoile 

participanților, să recunoaştem profesionalismul educatorilor și să creăm o atmosferă 

plăcută, cu fluiditate, încercând să dirijăm persoanele care au tendința de a fi 

vorbărețe sau cu un „ego” prea puternic spre construirea unui ego comun, cel al 

grupului.  

 

Migranții recent sosiți și cunoștințele necesare privind limba 

Educatorii, în special din țările beneficiare, se pot aștepta să beneficieze de mai 

multe instrumente pentru a le utiliza direct cu elevii lor sau cu grupul țintă respectiv, 

care sunt în cea mai mare parte migranți sosiţi recent, care adesea nu vorbesc fluent 

limba țării gazde. Acesta a fost cazul cursurilor de formare furnizate în Italia. Potrivit 

feedback-ului educatorilor, majoritatea activităților propuse în metodologie nu pot fi 

aplicate direct cu migranții recent sosiți. 
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Metodologia ROBIN include 

elemente care sprijină integrarea 

multietnică cum ar fi 

antidiscriminarea, conștientizarea 

diversităţii culturale, migrația și 

drepturile migranților, dar nu 

poate sprijini învățarea limbilor 

străine. În schimb, utilizează 

instrumente creative, interactive 

care promovează comunicarea 

non-verbală ca o modalitate de a 

sprijini depășirea barierei 

lingvistice. Cu toate acestea, 

acest lucru continuă să fie o provocare. Implementarea activităților cu elevii depinde 

foarte mult de cunoștințele lor minime de limbă ale țării gazde, aceasta fiind, de 

asemenea, o cerință a programelor de tip "A doua șansă".  
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 Recomandări pentru 

implementarea metodologiei și 

dezvoltarea abordării ROBIN 
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8. Aspecte legate de organizare 

Pentru o livrare eficientă a metodologiei ROBIN, vă rugăm să reţineţi următoarele:  

 Viziunea noastră privind educaţia, care respectă principiile învăţării prin 

experienţă, printr-o abordare interactivă, participativă și incluzivă; 

 Orientările privind menţinerea în siguranţă a copiilor și a tinerilor; 

 Spaţiul „prietenos” al învăţării, care facilitează procesul de comunicare și de 

dezvoltare personală și profesională; 

 Nevoile de învăţare și unicitatea elevilor - care se referă și la contextul social, 

aspectele culturale, vârsta, numărul și stilul lor specific de învăţare; 

 O bună planificare a activităţilor, inclusiv planificarea timpului și a materialelor 

necesare, adaptate programului educaţional dat pentru “A doua șansă” și 

dezvoltat cu conţinutul ROBIN; 

 Evaluarea activităţii și autoevaluarea. 

Facilitatorii învăţării/formatorii funcţionează ca model și au rolul de a inspira și de a 

ghida cursanţii, fie alţi educatori, fie beneficiarii finali, copiii și tinerii afectaţi de 

migraţie. 

 

Viziunea noastră privind educaţia 

Învăţarea este un proces menit să dureze întreaga viaţă! Trebuie să inspire elevii să 

dorească să înveţe și să se dezvolte la potențialul maxim posibil prin educaţie. 

Învăţarea adevărată nu se referă doar la împărtășirea cunoștinţelor, ci și la 

înţelegerea acestora și la aplicarea lor cu succes în viaţa reală. Punerea cât mai mult 

posibil în contexte practice a scenariilor de învăţare face ca învăţarea să fie 

valoroasă și durabilă.  

Principiile noastre se bazează pe învăţarea prin experienţă - ceea ce înseamnă că 

practica vine înainte de teorie și numai după ce este experimentată, cunoașterea 

este ușor de integrat și de învăţat.9 

O abordare participativă și incluzivă este esenţială pentru eficienţa procesului de 

învăţare. Asta înseamnă că fiecare contribuţie a cursanţilor este importantă, că toţi 

aceștia trebuie să fie incluși în procesul de învăţare, independent de expertiza și 

abilităţile pe care le au. Cursanţii ar trebui să fie ascultaţi, consultaţi și să devină un 

element activ în procesul de învăţare.  

 

                                            
9 Cei trei pași ai învăţării, identificaţi de către Kolb, sunt următorii: primul experienţa/al doilea pas de 
feedback bazat pe experienţa și analiza informaţiei și al treilea pas - re-experimentarea, care 
integrează primii doi pași în practică. 
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Instrucţiuni pentru a proteja copiii și tinerii împotriva abuzului și exploatării în timpul 

activităţilor practice 

Formatorii trebuie să informeze educatorii cu privire la necesitatea de a proteja copiii 

și tinerii împotriva abuzului și exploatării în timpul implementării de activităţi cu 

aceștia. 

Întregul personal trebuie să fie încurajat să afișeze un comportament exemplar 

pentru a promova bunăstarea copiilor și a tinerilor.  

În continuare sunt prezentate câteva exemple comune privind modul în care se pot 

crea o cultură comună și un mediu pozitiv: 

 Desfăşurarea de activităţi în medii deschise (evitarea unor situaţii prea 

intime sau neobservate și încurajarea unei comunicări deschise, fără 

secrete). 

 Tratarea tuturor tinerilor în mod egal, cu respect și demnitate. 

 Punerea mereu pe primul loc a bunăstării fiecărei persoane, înainte de 

câștigarea sau atingerea obiectivelor. 

 Construirea de relaţii echilibrate, bazate pe încredere reciprocă, ce 

abilitează tinerii să-și aducă aportul în procesul decizional. 

 Implicarea părinţilor/asistenţilor ori de câte ori este posibil. 

 Educatorul să fie un model excelent – inclusiv să nu se fumeze sau să se 

bea alcool în compania tinerilor. 

 Acordarea de feedback entuziast și constructiv și nu de critică negativă. 

 Recunoașterea nevoilor de dezvoltare și a capacităţii tinerilor – evitarea 

formării excesive sau a competiţiei, iar cursanţii nu trebuie forţaţi. 

În special, atunci când se lucrează cu copiii (minori), educatorii ar trebui să aibă în 

vedere drepturile fundamentale ale copiilor descrise de Convenţia ONU privind 

Drepturile copiilor. Pentru a oferi copiilor educaţie bazată nu numai pe nevoile lor, ci 

și pe drepturile lor, trebuie să fie sprijiniţi prin politici de migraţie nediscriminatorii, 

care respectă normele și standardele în materie de drepturi ale omului și care 

abordează procesul de migraţie și din perspectiva unui copil (și din perspectiva 

genului).  

Este recomandat ca furnizorii de educaţie să aibă un Cod de conduită privind 

protecţia copilului, care să fie semnat de toţi educatorii care lucrează în numele 

organizaţiei respective. Ca exemplu, puteţi consulta Modelul privind politica de 

protecţie a copilului10 care a fost elaborat de Fundaţia Terre des hommes și ar putea 

fi adaptat spre a fi utilizat în alte organizaţii. 

                                            
10 http://tdh.ro/wp-content/uploads/2017/07/r_pse_d_pol_a1_enCode-of-Conduct.pdf 

Modelul%20privind%20politica%20de%20protecţie%20a%20copilului
Modelul%20privind%20politica%20de%20protecţie%20a%20copilului
http://tdh.ro/wp-content/uploads/2017/07/r_pse_d_pol_a1_enCode-of-Conduct.pdf


 
 

 
 

120 

Standarde pentru crearea unui spaţiu de învăţare „prietenos” și sigur  

Este util să creaţi spaţiul de învăţare într-un mod care să favorizeze comunicarea, o 

dinamică pozitivă a grupului și, nu în cele din urmă, să favorizeze implicarea fiecărui 

participant. Este important să vă vedeţi unul pe celălalt și să vă simţiţi egali unul cu 

celălalt, organizând scaunele într-un cerc (sau să se dispună grupul într-un cerc).  

În general, spaţiul de învăţare trebuie să respecte următoarele criterii:  

 să fie accesibil – locul nu trebuie plasat departe de şcoală, de comunităţile 

de unde provin participanţii; 

 să fie sigur - spaţiu deschis, fără riscuri, evitarea oricăror accidente; 

 să fie adaptat pentru toate activităţile și exerciţiile planificate; 

 să fie familiar copiilor și tinerilor - trebuie să se simtă invitaţi să facă spaţiul 

să pară mai prietenos și mai adecvat intereselor lor (pereţii zugrăviţi 

colorat, etc.). 

 

Respectarea nevoilor de învăţare și unicităţii copiilor şi tinerilor afectaţi de migraţie 

Pentru a vă atinge obiectivele de învăţare, este foarte important să ţineţi cont de 

stilurile de învăţare ale elevilor, de nivelul lor de înţelegere și nu în ultimul rând, de 

motivaţia și de aspiraţiile personale, punctele forte și abilităţile acestora.  

De asemenea, trebuie să vă faceţi timp pentru a descoperi și înţelege contextul 

social, contextul personal și dificultăţile pe care le-au întâmpinat. Toate aceste 

elemente ar trebui să fie cunoscute, deoarece ele influenţează deschiderea spre 

învăţare și credinţa lor în schimbare și auto-actualizare. Faceţi un efort constant în 

sensul creșterii motivaţiei pentru învăţare. 

Pentru atingerea tuturor obiectivelor de învăţare, este importantă o bună planificare a 

activităţilor, adaptată programului de studiu din educaţia pentru „A doua șansă” și 

îmbinată cu conţinutul ROBIN. Acestea ar trebui adaptate nevoilor elevilor; activitățile 

să nu fie nici prea ușoare, nici prea dificile, menţinând permanent motivaţia. 

Obiectivele de învăţare trebuie să fie concrete și să descrie ceva ce poate fi observat 

și ceva ce poate fi atins în timpul alocat. Activităţile trebuie alese progresiv din punct 

de vedere al dificultăţii, astfel încât să permită elevilor să fie activi, să coopereze, să 

fie creativi, să se exprime și în același timp să înveţe. Trebuie utilizate diferite metode 

și instrumente de lucru pentru a schimba activităţile, evitând plictiseala, pentru a 

menţine atenţia și pentru a parcurge mai multe tipuri de învăţare. 

Evaluaţi timpul orelor de curs cu înţelepciune: luaţi în considerare numărul de elevi, 

timpul pentru explicarea sarcinilor, pauzele, timpul pentru reflecţie și evaluare etc., 

pentru a parcurge cu succes obiectivele de învăţare, fără stres.  
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Listă cu materiale pentru implementarea activităţilor 

În general, trebuie să aveţi disponibile următoarele materiale. În  descrierile 

modulelor sunt indicaţii și cu privire la materialele specifice necesare pentru fiecare 

activitate. 

 Foi de lucru pentru activităţi specifice; 

 Materiale de birotică: flipchart, markere, post-it-uri, pixuri, foi albe; 

 IT: un calculator pentru fiecare 3-4 participanţi, conexiune internet, 

videoproiector; 

 Lista participanţilor, agenda cursului de formare, broșura 

modulelor/materialele informative practice; 

 Flipchart și hârtie, documente pentru evaluare (chestionare etc.); 

 Mingii, cercuri, jaloane, eșarfe, sfoară, pensule, markere, lipici/bandă 

adezivă, hârtie, cartoane colorate, acuarele - culori diferite, foarfece, cutter; 

 Post-it-uri, etichete colorate, baloane, cretă, cameră foto. 

 

Evaluare  

Gestionarea sesiunilor de învăţare presupune planificarea, furnizarea și adaptarea 

cursului în funcție de evaluare. 

Vă recomandăm să utilizaţi diferite metode de evaluare: autoevaluare, feedback de 

la elevi și ori de câte ori credeţi că este necesar, feedback de la un coleg căruia îi 

puteți solicita asistenţă.  

Posibile întrebări pentru o autoevaluare:  

 Am bifat toate activităţile conform planificării? Dacă nu, de ce nu?  

 Am respectat timpul alocat etapelor sesiunii? Dacă nu, de ce nu?  

 Au fost toate materialele pregătite și la dispoziţia participanţilor? A fost 

suficient? Dacă nu, ce altceva aș fi putut face?  

 Ce schimbări au survenit? Cum le-am gestionat?  

 Am atins obiectivele stabilite pentru activitate? Dacă nu, de ce nu?  

 Participanţii s-au bucurat de experienţa furnizată de activitate? Dacă nu, de 

ce nu? 

 Au învăţat ceva nou? Dacă nu, de ce nu?  

 Trebuie să acţionez pe viitor în mod diferit? Dacă da, cum?  
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Listă de verificare pentru formatori: 

 Pregătesc spaţiul pentru cursul de formare înainte de a începe și mă asigur 

că am toate materialele necesare; 

 Fac o deschidere primitoare, deoarece știu că „începutul este mai important 

decât jumătate din întreg”; 

 Sunt prezent (aici și acum); 

  Creez o atmosferă de grup de încredere, împărtășire și confidenţialitate; 

  Caut răspunsuri în cadrul grupului; 

  Recunosc punctele de vedere și experienţa participantului; 

  Le promovez abilităţile actuale; 

  Am încredere în resursele lor, i-am lăsat să ia iniţiativa; 

  Încurajez participarea fiecărei persoane; 

 Dau exemple legate de practică; 

 Respect principiul KISS – keep it short and simple - Păstraţi totul scurt și 

simplu; 

 În legătură cu ceea ce s-a făcut deja, revin la ideile deja abordate; 

 Îi întreb cum pot folosi fiecare concept nou în practica lor; 

 Întreb în mod regulat dacă ritmul este corect, și îl ajustez dacă este 

necesar; 

 Le dau șansa de a lua notiţele legate de ceea ce s-a spus; 

 Întotdeauna am în vedere principiile formării adulţilor: participanţii sunt 

angajaţi activ, dispun de resurse și experienţă, se vor elabora lecţii noi 

pornind de la cunoștinţele lor existente, grupul împărtășește experienţele 

trecute și prezente și vor vedea cum vor transfera cunoștinţele dobândite în 

viaţa de zi cu zi. 

Mai multe idei despre reflecţie, evaluare și sprijin din partea colegilor dvs. puteţi găsi 

în modulul „Sprijin colegial pentru profesionişti”. 
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9. Aspecte privind dezvoltarea competenţelor 

Profesioniştii din domeniul educaţiei trebuie să își dezvolte continuu și să își 

actualizeze cunoștinţele în conformitate cu perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Programul educaţional ROBIN abordează un număr mare de competenţe, toate fiind 

esenţiale pentru profesioniștii care lucrează cu copiii și tinerii afectaţi de migraţie. Cu 

toate acestea, există încă o serie de competenţe importante care nu au putut fi 

acoperite în cadrul formării ROBIN din cauza limitării de timp.  

În această secţiune există o compilaţie a unor competenţe suplimentare pe care 

partenerii le consideră esenţiale în contextul predării în general și în special al 

programului educaţional „A doua șansă" . 

 

Luarea deciziilor 

Luarea deciziilor este o competenţă complexă, care se construiește pe o gamă de 

abilităţi suplimentare, cum ar fi: înţelegerea informaţiilor și integrarea acestora într-un 

mod coerent; clasificarea diferitelor informaţii în conformitate cu relevanţa lor în 

procesul decizional în cauză; evitarea răspunsurilor și acţiunilor impulsive. 

De fapt, toată lumea trebuie să ia decizii zilnic, variind de la probleme banale cum ar 

fi un meniu pentru prânz până la decizii care schimbă viaţa, cum ar fi unde și ce să 

studieze, dacă și când să cumpere o casă, etc. Mai mult decât atât, această abilitate 

este necesară în viaţa profesională și este căutată de majoritatea companiilor. Pentru 

cei care aplică pentru un loc de muncă este un avantaj considerabil să dea dovadă 

de abilitatea de a identifica opţiunile valide și de a le compara cu privire la costuri și 

eficienţă. Înţelegerea naturii multidimensionale a procesului de luare a deciziilor va 

ajuta educatorul să transmită această abilitate elevilor, ajutându-i pe aceștia să ia 

decizii corecte în viitor. 

Luarea unor decizii rapide este acceptabilă dacă situaţia în cauză este simplă, însă 

există și alte situaţii care necesită un proces mai complex, efectuat în mai mulţi paşi: 

 Definirea problemei, provocării sau oportunităţii; 

 Generarea unei serii de soluţii sau răspunsuri posibile; 

 Evaluarea costurilor și beneficiilor, riscurilor sau avantajelor și 

dezavantajelor, asociate cu fiecare opţiune; 

 Selectarea unei soluţii sau a unui răspuns; 

 Implementarea opţiunii alese; 

 Evaluarea impactului deciziei și modificarea modului de acţionare conform 

necesităţii. 
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Există o mulţime de instrumente și exerciţii ce pot fi realizate la sala de clasă pentru 

a introduce aspectele procesului decizional și care pot oferi oportunităţi relevante de 

formare pentru elevi. 

 

Managementul timpului 

Managementul timpului este legat de cea mai eficientă metodă de a utiliza timpul și 

de a lucra mai inteligent, nu mai greu. Conform principiului Pareto sau regulii 80/20, 

80% dintre rezultate se obţin în 20% din timp. Aceasta se traduce prin următoarele: 

din toate lucrurile pe care le face o persoană, 20% sunt vitale, iar 80% nu contribuie 

la fel de mult. Prin urmare, această competenţă este legată de recunoașterea, 

stabilirea și concentrarea pe priorităţi într-o ordine corectă. Acest lucru ajută la 

obţinerea unor rezultate mai bune și la utilizarea cu înţelepciune a timpului și a 

resurselor, ajută la amânarea sau eliminarea activităţilor inutile, la organizarea 

orarului cu luarea în considerare a pauzelor, ceea ce ar putea crește productivitatea.  

Procrastinarea merge de multe ori mână în mână cu eșecul, deci este o problemă 

relevantă în acest subiect. Această problemă poate fi rezolvată prin stabilirea unor 

priorităţi clare și prin stabilirea unui calendar. Să ştii să spui NU unor sarcini 

secundare este extrem de important, având în vedere că timpul și resursele sunt 

limitate și că o persoană nu poate spune DA la toate și să se dedice fiecărei solicitări. 

Prin urmare, managementul timpului traversează alte competenţe și contribuie mult 

la îndeplinirea sarcinilor, a obiectivelor care necesită eforturi continue. 

 

Competenţe de soluţionare a conflictelor  

În cursul vieţii, o persoană are de-a face cu colegi, prieteni și membri ai familiei care 

au propriile convingeri, preferinţe, gusturi, intenţii și planuri. Diversitatea de opinii și 

mentalităţi poate duce la conflicte. Luarea de măsuri pentru a evita o posibilă 

confruntare cu ceilalţi este o competență necesară. În contextul copiilor și tinerilor 

afectați de migrație, această competență este excepțional de relevantă, întrucât 

aceștia se confruntă în plus cu diferențe sociale și culturale - dar și cu diferențe de 

mentalitate. 

 

Această competență este una dintr-un set de calități funcționale și comportamentale, 

care pot favoriza succesul profesional și personal. Necesită abilitatea de a asculta 

activ, de a formula și de a exprima corect ceea ce doreşti, de a identifica interesele 

de bază, de a dezvolta și analiza opțiunile, printre altele. Pentru o soluționare 

pașnică a conflictelor, o persoană trebuie să dea dovadă de neutralitate, 

obiectivitate, onestitate și respect pentru diferențe. Educatorii vor fi pregătiți să 

împărtășească cu elevii lor informaţii practice privind aspectele relațiilor interumane și 
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aspectele psihologice și comportamentale ale unor anumite conflicte; să introducă 

sfaturi practice pentru a ajunge la un acord durabil în diferite circumstanţe. 

 

Reflecţia 

Reflecţia este o competență la fel de importantă pentru elevi și educatori. Înseamnă 

procesul de reflecție asupra sinelui. Acest proces promovează învățarea prin propria 

experiență despre diferitele domenii ale vieții (personale și profesionale) și îndeamnă 

la înțelegere în contexte mai largi, cum ar fi relația cu societatea și cultura. 

În domeniul personal, această competență te ajută să formulezi ipoteze, să lucrezi cu 

prejudecățile individuale și culturale, cu iluziile ideologice și pune sub semnul 

întrebării modelele de comportament. Acest proces implică examinarea a ceea ce s-a 

întâmplat într-o anumită situație, ținând cont nu numai de propria perspectivă, ci și de 

ceea ce cred alți actori implicați. Adică este vorba despre o analiză aprofundată a 

unui eveniment exterior sinelui și despre o căutare a unor strategii adecvate sau a 

unor atitudini eficiente pentru transformarea în bine a situațiilor. Principalele 

instrumente în acest sens sunt dialogul interior şi introspecția asupra percepției 

celorlalți. 

Reflecţia este o abilitate valoroasă pentru profesioniștii care lucrează cu copiii și 

tinerii, deoarece contribuie la o mai bună înțelegere a motivațiilor elevilor. De 

exemplu, un educator poate conduce un dialog intern pentru a explora motivele 

absenteismului școlar. „Mă confrunt cu această situație deoarece procesul de 

învățare nu este atrăgător pentru elevi ... Pot soluționa problema cu ajutorul unor 

activități mai interactive, legate de experiența curentă a copiilor ...” sau „Participarea 

la lecții este scăzută. În primul rând asta se datorează faptului că elevii simt lipsa de 

încredere și le este teamă că vor fi criticați de alții. Pot să îmbunătățesc această 

situație prin crearea unui mediu mai prietenos în clasă cu ajutorul ...”.  

O astfel de competență ajută la formarea unor educatori ce reflectă asupra propriei 

munci, care vor putea acționa mai eficient, mai etic și mai echitabil, cu rafinament,  

prin dezvoltarea durabilă a abordărilor și a metodelor didactice. 

Sentimentul datoriei și responsabilitatea socială 

Responsabilitatea socială și sentimentul datoriei implică abilitatea și dispoziția de a 

lua în calcul interdependența dintre oameni și mediul natural; de a contribui pozitiv la 

familie, comunitate, societate și mediu; de a rezolva problemele într-un mod pașnic; 

de a empatiza cu ceilalți și de a le aprecia perspectivele; de a crea și păstra relații 

sănătoase. Această competență este de bază în viața de zi cu zi și căutată de 

companii în potențialii angajați. 
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Adesea, tinerii și copiii cu risc de abandon școlar sau cei care au abandonat deja 

școala ajung adesea în această situație ca urmare a unui comportament distructiv. Ei 

sunt dezamăgiți de familiile lor, de colegi, de administrație, de guvern şi asta duce la 

marginalizare și la excludere socială. În acest context, sentimentul datoriei devine un 

element important, care blochează renunțarea la anumite obligații. Sentimentul 

datoriei poate sprijini acțiuni relevante în contextul abandonului școlar, cum ar fi: 

absolvirea școlii și mândria părinților, găsirea unui loc de muncă bun și obținerea 

unui sprijin financiar pentru familie. 

Astfel, educatorii din programele pentru „A doua șansă”, considerând această 

atitudine ca fiind deosebit de semnificativă pentru elevii lor, vor continua dezvoltarea 

ei. Cu toate acestea, există anumite riscuri legate de simțul datoriei. În special, 

persoanele cu un sentiment puternic al datoriei se simt obligate să acționeze în 

anumite moduri și atunci când nu întrunesc așteptările şi adesea se simt nefericite 

din acest motiv. Acesta este motivul pentru care educatorii trebuie să insufle un simț 

echilibrat de responsabilitate la elevii lor, pentru a evita un impact negativ asupra 

bunăstării lor emoționale. În acest scop, este important ca elevii să fie învățați să îşi 

stabilească priorități, să își măsoare forțele și să fie asertivi. 

Orientarea şcolară şi profesională 

Alegerea carierei și a direcției profesionale este un pas extrem de important pentru 

fiecare tânăr. În cazul elevilor din programele educaționale pentru a doua șansă, o 

consiliere vocaţională corectă le-ar putea schimba cursul vieții. În funcție de vârsta 

elevilor, putem vorbi despre o aproximare timpurie a unei posibile cariere și nu 

despre o consiliere propriu-zisă privind profesia. Într-adevăr, pentru tinerii adolescenți 

scopul ar fi construirea conștiinței de sine și a valorii de sine, mai mult decât alegerea 

unei cariere. În majoritatea țărilor, nu este o practică obișnuită ca în învăţământul 

secundar şi liceal să se desfășoare cu elevii activități de consiliere vocaţională. Cu 

toate acestea, educatorii nu trebuie să intervină precoce şi să ofere elevilor orientare 

profesională. O evaluare timpurie și periodică a tipului de personalitate, a valorilor, a 

intereselor, a punctelor forte și a competențelor îi va ajuta pe tineri să se cunoască 

mai bine și să ia în considerare diverse posibilități. De asemenea, ar putea contribui 

la reducerea ratelor abandonului școlar, în sensul că acei tineri care sunt conștienți 

de forțele și abilitățile lor tind să-și mențină interesul pentru studii, dezvoltându-se în 

această direcție. Educatorii trebuie să se familiarizeze cu abordarea și să învețe să 

utilizeze câteva instrumente pentru a putea realiza o evaluare timpurie și o consiliere 

pre-vocaţională cu elevii lor. 
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10. Aspecte pedagogice 

Unele dintre cele mai bune practici și exemple identificate de partenerii de proiect au 

fost deja descrise în secțiunea anterioară  privind aspectele importante și provocările. 

Secțiunea actuală examinează aceste exemple mai detaliat și vă furnizează sfaturi 

suplimentare, subliniază aspectele utile și identifică ariile de îmbunătățire pentru a 

face livrarea cursului dvs. de formare mai ușoară și mai eficientă. 

 

Structură flexibilă a cursului de formare și Modul de livrare a acestuia 

După cum s-a menționat în secțiunea referitoare la diferitele contexte de învățare, vă 

recomandăm să modificați ordinea modulelor, dacă este necesar, în funcție de grupul 

și calendarul dvs. de lucru. După cum s-a menționat anterior, trebuie să existe o 

anumită flexibilitate în implementare, astfel încât facilitatorul să poată varia și adapta 

fluxul de formare, respectând în același timp modul în care se desfășoară procesele 

de învățare și dinamica grupului. 

 

Introducere în proiect și Context 

Vă propunem să dedicați prima parte a cursului de formare prezentării proiectului și a 

părții teoretice a metodologiei, pentru a clarifica foarte bine contextul și abordarea 

ROBIN. Unii dintre educatori ar putea avea deja experiență în lucrul cu copiii și tinerii 

afectați de migrație, în timp ce alţii, nu. O astfel de introducere permite educatorilor 

să coreleze activitățile de formare sugerate atât cu partea teoretică, cât și cu 

implementarea ulterioară cu grupul țintă. 

Cunoașterea grupului, Teambuilding și Dinamica grupului 

În cazul în care educatorii care participă la formare nu se cunosc, vă recomandăm să 

desfășurați activități de team building la începutul cursului de formare. În acest scop, 

este recomandabil să se folosească modulul „Lucrul în echipă”, urmat de modulul 

„Leadership și motivaţie”, consolidând astfel sentimentul apartenenței la un grup. 

De asemenea, s-a constatat în cursurile noastre pilot că este util să petreceți prima 

parte a cursului de formare pentru a vă cunoaște prin jocuri. O astfel de abordare a 

contribuit la crearea unei atmosfere mai naturale și la introducerea subiectelor de 

bază ale cursului de formare într-un mod mai ușor. Puteţi folosi jocurile sugerate în 

modulul „Jocuri psihosociale” în acest scop. 

Mai mult decât atât, introducerea exercițiilor energizante și a momentelor dinamice a 

fost foarte importantă pentru a schimba ritmul activităților atunci când dinamica nu a 

fost atât de activă. 
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Includerea modulului „Leadership și motivaţie” 

Pentru a clarifica și mai bine conceptul de leadership și pentru a se raporta mai bine 

la conceptul de motivaţie, este recomandat să implementați modulul 1 -„Leadership și 

motivaţie” împreună cu modulul „Lucrul în echipă” (modulul 7), pentru a clarifica mai 

bine importanța de a fi un lider și totodată membru al unui grup și, în același timp, 

pentru a consolida grupul de lucru. 

 

Evaluare 

Reflecția zilnică și feedback-ul educatorilor participanți sunt foarte importante și 

trebuie înțelese ca parte a procesului de învățare. Privirea activităților de formare de 

la un meta-nivel oferă spațiu pentru clarificări suplimentare. Sugestiile și comentariile 

profesioniștilor pot fi un punct de plecare pentru adaptarea cursului ROBIN la nevoile 

elevilor. 

 

Interacțiune educațională sensibilă și respectabilă 

Educația incluzivă se bazează pe recunoașterea și aprecierea diversității. Fiecare 

elev este diferit și nu putem subestima contribuția fiecăruia, și nici cât de mult fiecare 

participant poate influența cursivitatea formării. Educatorii cu o experienţă bogată în 

lucrul cu aceşti elevi oferă formatorului ocazia de a-şi îmbogăți trainingul. 

Interacțiunea cu grupul nostru țintă final, elevii din programele educaționale pentru a 

doua șansă, trebuie să fie realizată într-o manieră foarte sensibilă și respectuoasă, 

având în vedere că unii dintre elevi ar putea fi traumatizați de experiențele de 

migrație sau de experienţele trăite în țările lor de origine. În special, activitățile care 

implică povestirea despre faptele personale și despre viața privată îi fac pe elevi să 

se simtă incomod în exprimarea emoțiilor sau a sentimentelor. 

De asemenea, anumiți educatori din cursurile noastre de formare au perceput 

activitățile din modulul de formare „Sănătatea emoțională și fizică” ca fiind foarte 

puternice și posibil stresante pentru elevi; de ex. activitatea „Casa rezilienței”. În 

special în cazurile în care elevii au trăit în trecut sau chiar recent situații extrem de 

dificile ar deveni deschiși doar foarte târziu și cu dificultate. 

Educatorul trebuie să creeze un spațiu confortabil fizic și intangibil pentru cei care 

învață, în care procesul de învățare pune accentul pe respectul faţă de trecutul 

acestor elevi. Pentru a evita ca activitățile să devină prea personale, acestea pot fi 

aplicate într-o formă mai „distanțată”; de exemplu, activitatea „Casa rezilienței” se 

poate realiza prin imaginarea unei persoane tinere, cu caracteristici cât mai comune 

cu cele ale elevilor din grup; de asemenea, ei pot lucra în grupuri să construiască 

„Casa rezilienței”. 
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Cadru 

Un cadru informal și familiar contribuie la crearea unei dispoziții pozitive și a unei 

participări pro-active. 

 

Includerea unor activități educaționale non-formale 

Unele dintre activitățile prezentate în partea a 2-a din acest manual sunt realizate 

folosind o abordare educațională non-formală. De fapt, abordarea este foarte utilizată 

în cadrul cursului de formare ROBIN. În prima zi a cursului de formare, asigurați-vă 

că participanții dvs. sunt conștienți de conceptul de educație non-formală, pentru a 

face experiența de învățare mai ușoară, evitând astfel orice eventuale obstacole în 

fluxul conținuturilor și activităților cursului. Este bine să reamintim celor care se 

îndoiesc de eficiența educației non-formale că activitățile non-formale permit elevilor: 

  Să experimenteze – să desfășoare activitatea și să profite de beneficiile 

acesteia în mod direct; 

 Să împărtășească – să comunice rezultatele și observațiile și altor 

cursanți, îmbogățindu-și în același timp cunoștințele reciproc; 

 Să proceseze – să analizeze și să reflecteze asupra experienței, 

internalizând rezultatele conexe; 

 Să pună sub semnul întrebării – să reflecteze asupra întrebărilor 

deschise, care permit unul sau mai multe răspunsuri corecte. Punerea sub 

semnul întrebării invită cursanți să devină mai implicați și mai conștienți de 

procesul lor de învățare; 

  Să generalizeze – să raporteze experiența din lumea reală, permițându-i 

să o pună în aplicare în viața de zi cu zi și făcând activitățile uşor de 

transferat în practică; 

 Să aplice – să utilizeze ceea ce au învățat într-o situație similară sau 

diferită, adaptând-o ușor nevoilor lor. 

O definiție utilă pentru introducerea abordării educaționale non-formale este cea pe 

care a dezvoltat-o formarea SALTO: 

„[Educația non-formală] are loc într-o gamă variată de medii și situații pentru 

care predarea/formarea și învățarea nu reprezintă neapărat activitatea lor 

unică sau principală. Aceste medii și situații pot fi intermitente sau 

tranzitorii, iar activitățile sau cursurile care se desfășoară pot fi organizate 

de facilitatori de învățare (cum ar fi formatori pentru tineri) sau de voluntari 

(cum ar fi liderii pentru tineret). Activitățile și cursurile sunt planificate, dar sunt 

rareori structurate prin ritmuri convenționale sau subiecte din planul de 

învățământ. Acestea se adresează de obicei unor grupuri țintă specifice, dar 
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rareori documentează sau evaluează rezultatele învățării și realizările în 

moduri convenționale vizibile.“11 

Diferențele și perspectivele multiple ale educației trebuie aplicate prin cea mai bună 

metodă incluzivă, permițând astfel maximizarea rezultatului învățării pentru cursanți. 

 

  

                                            
11www.salto-youth.net 

http://www.salto-youth.net/
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11. În loc de concluzii 

ROBIN a contribuit timp de doi ani la schimbarea perspectivelor și percepțiilor a sute 

de educatori, implicându-i în activități practice şi arătându-le că se poate oferi 

susținere educațională și psihosocială copiilor şi tinerilor afectaţi de migraţie care se 

află în căutarea unei a doua șanse în viață. 

Pe măsură ce veți parcurge fiecare secțiune, veți remarca faptul că în spatele tuturor 

activităților de formare și a tuturor eforturilor depuse, există doar un aspect care face 

diferența, acela fiind dedicarea. 

 

„Ceea ce FACI mai departe este ceea ce contează”. 
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Fişă resursă 1.2: Calităţi de lider 

Valori Atitudini Abilităţi 

Încredere Deschidere Carismatic 

Integritate Entuziasm Cu discernământ 

Onestitate Exemplu de urmat Se poate concentra 

Modestie Inspiraţie Planificare strategică 

Virtute Încredere în sine Soluţionarea problemelor 

Compasiune Auto-control Competenţă 

Cooperare Hotărâre Rezolvarea conflictelor 

Corectitudine Lipsa prejudecăţilor Planificare 

Loialitate Maturitate Motivarea celorlalţi 

Independenţă Echilibru Comunicare 

Eficienţă Auto-reflecţie Negociere 

Politeţe Curiozitate Organizare 

Devotare Exigenţă faţă de sine Stabilirea obiectivelor 

Respect De încredere Intuiţie 

Responsabilitate Flexibilitate Caracter practic 

Generozitate Perseverenţă Inventivitate  

Curaj Recunoștinţă Înţelepciune 

Fidelitate Silitor Bun ascultător 

Egalitate Toleranţă Persuasiune 

Credinţă Demn de încredere Ştie să delege 

Onoare Bunătate Managementul timpului 

Profesionalism Ambiţie Managementul stresului 

Optimism Disciplinat Creativitate 

Recunoaștere Cu autoritate Bun ca mentor 

Dreptate Stricteţe Managementul riscului 

  Prietenos (prietenoasă) Lucru în echipă 

  Atitudine directă Empatie 
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Foaie de lucru 1.4: Competenţele mele ca lider 

ÎN CALITATE 

DE LIDER 

Am deja... Mi-aș dori să dezvolt... 

Valorile mele 

  

Atitudinile mele 

  

Competenţele 
mele 

  



 
 

137 Ghidul metodologiei ROBIN, proiectul Erasmus+ ROBIN - Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (nr.proiect 2015-1-RO01-KA204-015001) 

Foaie de lucru 1.5: Vârf de munte
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Foaie de lucru 1.5: Calendarul cu obiective 

Anul Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 
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Anul Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

  

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

           

 



 
 

 
 

140 Ghidul metodologiei ROBIN, proiectul Erasmus+ ROBIN - Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (nr.proiect 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

Foaie de lucru 1.7: 10 Mecanisme de Gândire Negativă 

 

 

Mecanism Ce se întâmplă Afirmaţii tipice 

Generalizare 
Se trag concluzii generale după  

doar câteva prime contacte 

Toată lumea... 

Mereu... 

Nimeni... 

Atribuire generală 
Se fac de afirmaţii simple ce oferă o 
viziune distorsionată asupra sinelui 

Sunt ... 

Sunt foarte... 

Filtrare negativă 
Subiectul se concetrează doar pe 

aspectul negativ al lucrurilor 
Asta este greșit/rău ... și 
asta ... și asta ... și asta 

Gândire polarizată 
Lucrurile sunt percepute ca fiind 

complet bune sau complet greșite 

Sunt total... 

Sunt pe deplin ... 

Auto-acuzare 
Apare sentimentul de vinovăţie 

pentru tot ce merge prost 

Ar fi trebuit să evit situaţia 
asta... 

Mereu distrug totul... 

Personalizare 
Percepţia că tot ce se întâmplă în 

jur are legătură cu propria persoană 

Sigur se referă la mine... 

A zis asta din cauza mea... 

Proiectare 
Impresia că ceilalţi văd lucrurile la 

fel ca noi 

De ce să nu facem asta, 
fratelui meu îi place să ...? 

Îmi e frig, pune o geacă pe 
tine? 

Super-control 
Credinţa că totul se află sub 

controlul său 
Pot face totul... 

Control diminuat 
Credinţa că nimic nu se află sub 

controlul său 

Nu pot face nimic... 

Ce trebuie să se întâmple 
se va întâmpla... 

Raţiunea emoţională 
Utilizarea sentimentelor, simpatiilor, 

prejudecăţilor sau a lipsei de 
apreciere pentru a evalua realitatea 

Nu îmi place de el, atunci 
el acţionează greșit... 

Este de treabă, deci ce a 
făcut ea este bine 
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Fişă resursă 1.7: Motivaţia prin strategii de gândire pozitivă 

CONSTRUIŢI AFIRMAŢII POZITIVE! 

 

 

 

 
 
Fratele meu nu vrea să meargă la 
cinema cu mine. Iar mie îmi place la 
cinema foarte mult. Nu e interesat să 
petreacă timp cu mine. Mă acceptă 
doar pentru că sunt fratele lui.  
 

 
 
 

 
 
Am picat la trei discipline. Nu voi 
reuși să trec niciodată. Profesorii mă 
urăsc. Nu văd nicium rezolvată 
această problemă. 
 

 
 

 
Carmen nu mi-a păstrat secretul. Nu 
pot avea încredere în nimeni. Toată 
lumea mă trădează. 

 
 
 

 
Fetele nu sunt interesate de mine.  
Sunt atât de scund... 
 

 
 
 

 
 
Juan este atât de enervant!  Nu îl 
suport. Chiar dacă șeful și restul din 
departament nu observă asta, este 
clar că își face treaba cu picioarele. 
 
 

 
 

Nu am nevoie de ajutor să fac acest 
proiect. Nu are niciun rost să se 
ocupe trei persoane de el dacă pot 
să îl fac eu singur. Ba mai mult, 
singur îl fac mai bine. 
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Am un nas uriaș. Sunt atât de urâtă, 
nimănui nu-i place de mine. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sunt sigură că nu voi trece 
examenul. Nu ştiu nimic şi nu-mi voi 
aminti nimic chiar dacă citesc. Va fi 
un dezastru total. 
 

 
 

 
 
Pedro a râs. Sunt sigur că a râs de 
mine. Toată lumea râde de mine. 

 
 

 
 
Au trecut șase luni de când m-au dat 
afară de la muncă. Mi-am trimis CV-
ul la mai multe societăţi. Nu îmi 
răspunde nimeni. Ce să fac? Nu se 
mai poate face nimic... 
 

 
 

 
 
Nu cunosc pe nimeni aici. Toată 
lumea se uită ciudat la mine. Sunt 
ciudat. 

 
 

 
Nu am reuşit să vând imobilul. 
Cumpărătorul s-a retras în ultimul 
moment. După un an întreg de 
muncă! Totul mergea bine - echipa 
era foarte dedicată ... Sunt sigur că 
de vină este ultima întâlnire pe care 
am avut-o cu cumpărătorii. Nu mi-am 
luat suficiente măsuri de precauţie... 
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Mi-a crescut salariul cu 5%. Cu toate 
acestea, șeful mi-a spus că trebuie 
să vin cu mai mulţi clienţi anul 
acesta. Mi-a spus și că trebuie să fiu 
mai riguros atunci când scriu 
rapoartele. Ce dezastru!  
 

 

 
Interviul pentru locul de muncă este 
crucial. Dacă totul merge bine și mă 
angajează, îmi voi îndeplini 
obiectivele pentru care am lucrat 
toată viaţa. Iar în caz contrar, nu le 
voi putea atinge. 
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Fişă resursă 2.1: Harta minţii 
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Foaie de lucru 2.1: Harta minţii “Eu ca elev” 
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Fişă resursă 2.2: Instrucţiuni cocor origami - Vizuale 
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Fişă resursă 2.2: Instrucţiuni cocor origami- Scrise 

 

 Începeţi cu un pătrat de hârtie. Pliaţi o margine peste marginea opusă, astfel 

încât să obţineţi un dreptunghi, apoi despăturiţi hârtia la loc. 

 Apoi, pliaţi hârtia pe o linie perpendiculară cu precedenta şi despăturiţi iar. 

 Împăturiţi hârtia pe diagonală și asiguraţi-vă că cele două colţuri sunt 

suprapuse perfect unul peste altul. Repetaţi acest pas în direcţia opusă. 

Aduceţi spre interior colţurile laterale, în timp ce aduceţi colţul de sus în jos. 

 Cu partea deschisă orientată spre stânga, ca în imaginile de mai sus, 

împăturiţi un colţ al pătratului, astfel încât marginea să fie aliniată cu linia 

centrală. 

 Repetaţi pasul anterior şi cu partea opusă. Treceţi hârtia peste și repetaţi 

pașii anteriori la celelalte două părţi. Apoi, împăturiţi partea de sus și creaţi o 

cută groasă. Acum, împăturiţi-o în același mod în direcţia opusă. 

 Deschideţi o parte și lăsaţi-o plană. Ridicaţi partea superioară la capătul 

deschis și aliniaţi-o în sus, aducând părţile laterale ca în imaginea de mai 

sus și așezând-o în poziţie verticală. Repetaţi pasul anterior pentru cealaltă 

parte. 

 Cu capătul deschis spre stânga, ca în imagine, pliaţi într-o singură mișcare, 

astfel încât muchia să se alinieze cu linia centrală. Repetaţi acest pas pentru 

partea opusă. Întoarceţi hârtia și procedaţi la fel pentru celelalte două 

margini. 

 Se pliază de o parte și se întinde. Duceţi porţiunea superioară la capătul 

deschis, astfel încât vârful porţiunii inferioare să atingă vârful celei 

superioare. 

 Împăturiţi două dintre cele două porţiuni și repetaţi operaţiunea pentru 

porţiunea inferioară. Împăturiţi o parte și fixaţi-o. 

 Împăturiţi porţiunea de sus spre partea inferioară. 

 Trageţi hârtia peste și pliaţi partea opusă în jos. Întoarceţi unul din vârfurile 

superioare pentru a forma capul. 

 Trageţi înapoi celălalt capăt pentru a forma coada. Trageţi ușor aripile în 

afară pentru a forma corpul. 

 Cocorul dvs. este gata! 
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Foaie de lucru 2.3: Test: “Cum învăţaţi mai bine?” 

 

BIFAŢI ELEMENTELE CARE CORESPUND STILULUI DVS. 

ASCULTARE 

 ÎMI PLACE SA ASCULT OAMENII VORBIND. 

 DE OBICEI, IMI AMINTESC CE AUD. 

 PREFER SA VAD UN FILM DECAT SA CITESC O CARTE. 

 AM INVATAT MAI MULT LA ȘCOALA ASCULTAND MAI DEGRABA EXPLICATIA 

PROFESORULUI DECAT CAND AM CITIT MANUALUL. 

 PREFER SA ASCULT ȘTIRILE DE LA RADIO DECAT SA CITESC ZIARUL. 

  PREFER SA MA ANUNTE UN COLEG CAND AVEM INTALNIRI IN LOC SA CITESC UN 

MEMO. 

NUMĂR TOTAL BIFE: ________ 

 

 

VIZUALIZARE 

 VIZUALIZEZ PAGINILE ATUNCI CÂND CITESC. 

 ÎMI AMINTESC CHIPURILE MAI BINE DECÂT ÎMI AMINTESC NUMELE. 

 CÂND TREBUIE SĂ MĂ CONCENTREZ ASUPRA ORTOGRAFIEI UNUI CUVÂNT, VĂD 

ACEST CUVÂNT ÎN MINTE. 

 CÂND DAU UN TEST, POT VEDEA ÎN MINTE CUM ARATĂ NOTIŢELE PE CARE LE-AM 

LUAT ÎN CLASĂ ȘI MĂ AJUTĂ SĂ GĂSESC RĂSPUNSUL. 

 ÎMI AMINTESC CUM ARATAU PAGINILE DINTR-O CARTE. 

 ÎMI AMINTESC EVENIMENTELE DIN TRECUT VIZUALIZANDU-LE MENTAL. 

NUMAR TOTAL DE CASUTE MARCATE: ________ 
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PRACTIC 

 CÂND MĂ GÂNDESC LA O PROBLEMĂ, MĂ PLIMB ÎN SUS ŞI ÎN JOS.  

 MI-E GREU SĂ STAU LOCULUI ȘI SĂ STUDIEZ. 

 MAI DEGRABĂ AȘ ÎNVĂŢA SĂ FAC CEVA PRACTIC DECÂT SĂ CITESC DESPRE CUM SE 

FACE ÎN MANUAL. 

 ÎMI PLACE SA FAC MODELAJE DUPA OBIECTE. 

 CAND VAD CEVA NOU ȘI INTERESANT, DE OBICEI VREAU SA-L ATING, PENTRU A AFLA 

MAI MULTE DESPRE EL. 

 PREFER SA MERG LA DANS SAU BOWLING DECAT SA STAU ACASA ȘI SA CITESC O 

CARTE. 

NUMAR TOTAL DE CASUTE MARCATE: ________  

 

SCRIERE 

 SCRIU LUCRURILE PE CARE TREBUIE SA MI LE AMINTESC.  

 FAC MAI PUTINE GREȘELI ATUNCI CAND SCRIU DECAT ATUNCI CAND VORBESC.  

 ÎMI PLACE CAND CINEVA CARE IMI EXPLICA CEVA FOLOSEȘTE O TABLA SAU O COALA 

DE HARTIE PENTRU A SCRIE PRINCIPALELE PUNCTE, ASTFEL INCAT SA POT COPIA CEEA CE 

SCRIE.  

 ÎMI ORGANIZEZ PROGRAMUL SCRIIND LUCRURILE PE CARE TREBUIE SA LE FAC. AȘ FI 

PIERDUT FARA AGENDA ZILNICA.  

  IMI RESCRIU ACASA NOTITELE PENTRU A INTELEGE MAI BINE.  

 CAND CITESC, IMI IAU NOTITE. 

NUMAR TOTAL DE CASUTE MARCATE: ________ 
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CITIRE 

 PREFER SA CITESC SINGUR UN RAPORT DECAT SA-MI SA SPUNA ALTCINEVA CE 

CONTINE.  

 ÎMI PLACE SA CITESC IN TIMPUL LIBER.  

 DE OBICEI, IMI AMINTESC INFORMATIILE PE CARE LE-AM CITIT MAI BINE DECAT 

INFORMATIILE PE CARE LE AUD.  

 CITESC MAI DEGRABA ZIARUL DECAT SA URMARESC ȘTIRILE DE LA TELEVIZOR.  

 POT SA ASAMBLEZ CEVA DACA CITESC INSTRUCTIUNILE.  

 ÎMI PLACE CAND PROFESORII SCRIU PE TABLA, CA SA POT CITI CEEA CE SCRIU. 

NUMAR TOTAL DE CASUTE MARCATE: ________ 

 

VORBIRE 

 CÂND TREBUIE SĂ REZOLV O PROBLEMĂ, ADESEORI VORBESC CU MINE ÎNSUMI.  

 OAMENII SE INTREABA DE CE VORBESC UNEORI SINGUR.  

 ÎMI AMINTESC MAI BINE LUCRURILE CAND LE SPUN CU VOCE TARE. DE EXEMPLU, 

DACA TREBUIE SA INVAT UN NOU NUMAR DE TELEFON, IL REPET DE MAI MULTE ORI CU 

VOCE TARE.  

 COMUNIC MAI BINE VORBIND DECAT PRIN SCRIERE.  

 ÎMI PLACE SA VORBESC LA TELEFON.  

 ÎNVAT CEL MAI BINE ATUNCI CAND STUDIEZ IMPREUNA CU ALTII ȘI DISCUTAM NOI 

IDEI SAU CONCEPTE. 

NUMAR TOTAL DE CASUTE MARCATE: ________ 
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Foaie de lucru 2.3: Sfaturi pentru diferite tipuri de învăţare   

SUGESTII PENTRU CEI CE ÎNVAŢĂ MAI BINE PRIN ASCULTARE 

Citiţi cu voce tare informaţiile pe care le studiaţi. 

Înregistraţi cursurile și reascultaţi casetele pentru a rememorare. 

 

Rugaţi interlocutorii să vă explice lucrurile pe care nu le înţelegeţi. 

 

Studiaţi împreună cu alţi colegi. 

 

Solicitaţi examene orale în locul testelor scrise. 

 

Contactaţi persoanele telefonic mai degrabă decât să le scrieţi mesaje. 

 

 

Puneţi întrebări cu privire la evenimentele viitoare în loc să vă bazaţi pe 

memo-uri. 

 

Alegeţi o profesiune în care ascultarea joacă un rol important. 
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SUGESTII PENTRU CEI CE ÎNVAŢĂ MAI BINE PRIN VIZUALIZARE 

 

Urmăriţi cum fac alţii lucrurile pe care trebuie să le învăţaţi să le 

faceţi și dvs. Veţi putea vizualiza acţiunile lor mai târziu. 

 

Calmaţi-vă imaginându-vă că sunteţi într-un mediu confortabil și 

că nimic nu vă poate strica pacea interioară.  

 

 

Pe măsură ce citiţi ceva, imaginaţi-vă cum ar arăta dacă s-ar 

întâmpla în viaţa reală sau la televizor. 

 

 

Vizionaţi videoclipuri despre un anumit subiect astfel încât să vă 

fie mai ușor să revizualizaţi informaţiile. 

 

 

Observaţi forma și culoarea lucrurilor pe care doriţi să le reţineţi. 

 

 

Utilizaţi diagrame, grafice, imagini. 

 

Vizualizaţi lucrurile pe care va trebui să le faceţi într-o zi. 
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SUGESTII PENTRU CEI CE ÎNVAŢĂ MAI BINE PRIN PRACTICĂ 

 

Dacă aveţi ocazia, arătaţi altora cum faceţi un lucru, mai degrabă 

decât să le descrieţi cum se face. 

 

Faceţi vizite pe teren pentru a vedea cum se fac lucrurile în timp 

real. 

 

 

Când trebuie să învăţaţi ceva nou, urmăriţi pe cineva care face 

acel lucru și rugaţi-l să vă ajute. 

 

Alegeţi un loc de muncă ce presupune să executaţi practic ceva 

și să faceţi mişcare. 

 

Asiguraţi-vă că zona dvs. de lucru dispune de suficient loc pentru 

a putea face mişcare. 

 

Încercaţi să vă plimbaţi atunci când aveţi de rezolvat o problemă 

sau când trebuie să memoraţi ceva. 

 

Puneţi în practică (sau mimaţi) instrucţiunile atunci când le 

primiţi. 

 

 

 



 
 

 
 

154 Ghidul metodologiei ROBIN, proiectul Erasmus+ ROBIN - Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (nr.proiect 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

SUGESTII PENTRU CEI CE ÎNVAŢĂ MAI BINE PRIN SCRIERE 

 

Când citiţi, să aveţi un creion cu dvs., astfel încât să puteţi 

sublinia și să luaţi notiţe pe măsură ce citiţi. 

 

Luaţi-vă notiţe când primiţi instrucţiuni. Recopiaţi notiţele mai 

târziu. 

 

Scrieţi lucrurile pe care trebuie să le faceţi. Faceţi liste. Păstraţi 

un program scris. 

 

Căutaţi un loc de muncă unde e nevoie de scris. 

 

Scrieţi notiţe pentru a transmite informaţii. 

 

Atunci când oferiţi instrucţiuni, scrieţi-le totodată pe tablă. 
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SUGESTII PENTRU CEI CE ÎNVAŢĂ MAI BINE PRIN CITIRE 

 

Citiţi manualul înainte să participaţi la o demonstraţie sau la o 

prelegere. 

 

 

Luaţi notiţe bune și citiţi-le mai târziu. 

 

 

Faceţi-vă planuri citind despre ce opţiuni aveţi. Citiţi ghidurile turistice, 

de exemplu. 

 

Citiţi instrucţiunile în loc să ascultaţi sau să urmăriţi cu face cineva 

ceva. 

 

Rugaţi persoanele cu care interacţionaţi să vă scrie indicaţiile pentru a 

le putea citi ulterior. 

 

Citiţi ziare, buletine de știri și notiţe pentru a obţine informaţiile de care 

aveţi nevoie. 

 

Alegeţi un loc de muncă în care aveţi de citit. 
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SUGESTII PENTRU CEI CE ÎNVAŢĂ MAI BINE PRIN VORBIRE 

 

Puneţi întrebări atunci când nu înţelegeţi ceva sau aveţi nevoie de 

clarificări. 

 

 

Discutaţi cu dvs. atunci când rezolvaţi probleme sau când învăţaţi 

ceva nou. 

 

 

Studiaţi împreună cu alte persoane pentru a le putea expune ceea ce 

aţi învăţat. 

 

Dictaţi într-un reportofon lucrurile pe care trebuie să vi le aduceţi 

aminte și redaţi înregistrarea pentru a vă reaminti. 

Repetaţi lucrurile imediat după ce le auziţi pentru a vi le aminti mai 

bine. 

Repetaţi numerele de telefon și numele cu voce tare. 

Alegeţi un loc de muncă ce presupune numeroase discuţii cu 

publicul. 
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Fişă resursă 2.4: Barca evaluării 
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Fişă resursă 3.4: Casa “rezilienţei” 

 

 

CASA REZILIENŢEI (CONFORM LUI Vanistendael & Lecomte, 2000)



 
 

 
 

159 Ghidul metodologiei ROBIN, proiectul Erasmus+ ROBIN - Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (nr.proiect 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

Foaie de lucru 3.4: Casa “rezilienţei” 
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Foaie de lucru 4.2: Listă de obiecte 

Vara următoare Ana și Mark vor merge în camping și vor lua cu ei următoarele: 

1. Cort  

2. Sac de dormit  

3. Saltele gonflabile 

4. Scaune pliante 

5. Ciocan 

6. Lanterne 

7. Pălării 

8. Costume de baie 

9. Îmbrăcăminte de ploaie (jachetă și pantaloni) 

10. Hârtie igienică 

11. Pompă pentru saltele gonflabile 

12. Balsam de buze 

13. Insecticid 

14. Dezinfectant pentru mâini 

15. Cadru cort 

16. Alcool sau șerveţele antiseptice 

17. Oglindă 

18. Trusă de prim ajutor  

19. Periuţă de dinţi 

20. Produse cosmetice 

21. Perie de păr/pieptene 

22. Medicamente 

23. Ochelari de soare  

24. Dopuri pentru urechi  

25. Pastă de dinţi 

26. Baterii 

27. Umbrelă 

28. Binocluri 

29. Hărţi 

30. Produse alimentare proteice 

 

  

https://www.rei.com/c/camping-tents
https://www.rei.com/c/air-mattresses
https://www.rei.com/c/tent-footprints
https://www.rei.com/c/binoculars
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Foaie de lucru 5.2: Viaţa într-o lume perfectă- Cercul păcii  
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Test 

Puteţi găsi cuvintele care lipsesc din următoarele proverbe și citate? Identificaţi 
cuvintele și încadraţi-le în cercul păcii pe numărul corespunzător. 

Cuvintele pe care ar trebui să le potriviţi sunt: Frumuseţea, Corpul, Compasiunea, 
Cooperarea, Cultura, Economia, Emoţiile, Mediul, Răbdarea, Armonia, Sănătatea, Individul, 
Informaţia, Bucuria, Justiţia, Cunoștinţele, Viaţa, Dragostea, Mintea, Respectul, Viaţa socială, 
Adevărul, Bunăstarea și Înţelepciunea.     

Zona 1. Experienţa este mama _______________.  

Zona 2. 

a) Acolo unde este ________________ nu există întuneric. (Proverb din Burundi)  

b) _______________ și perseverenţa au un efect magic în faţa cărora dificultăţile dispar și 
obstacolele se risipesc. (John Quincy Adams)  

c) Omul poate renunţa la _______________ din inima sa, dar Dumnezeu nu o va face 
niciodată. (William Cowper)  

d) Nu promiteţi ceva când sunteţi plini de _____________; nu răspundeţi la scrisori când 
sunteţi plini de furie. (Proverb chinez)  

Zona 3 .__________________ este mai bună decât bogăţia.  

Zona 4. Îndoiala este cheia ___________________. (Proverb iranian)  

Zona 5. Dacă doriţi să fiţi respectaţi, trebuie să vă _____________. (Proverb spaniol)  

Zona 6. Atingerea pământului trebuie să fie în _______________ cu natura. (Oglala Sioux. 
Nativ american)   

Zona 7. De dragul _____________ celorlalţi, oricât de măreţ ar fi, să nu ne neglijăm propria 
______________; în mod clar dacă ne percepem propria ______________, ne ajută să fim 
atenţi la propriul obiectiv. (Proverb budist)  

Zona 8. Guvernul și _______________ sunt în toate privinţele legea vieţii; în timp ce anarhia 
și concurenţa sunt legile morţii. (John Ruskin)  

Zona 9.  

a) ________________ fără înţelepciune este ca o floare în noroi. (Proverb românesc)  

b) Mai devreme sau mai târziu ______________ iese la lumină. (Proverb olandez)  
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c) ________________, pentru totdeauna, ______________ pentru totdeauna, 
_________________ pentru totdeauna. Căci unirea ne face puternici. (Ralph Chaplin)  

d) Când violenţa intră în casă, legea și ________________ ies prin coș. (Proverb turc)  

Zona 10. _______________ minţii trebuie să fie subordonată inimii. (Mahatma Gandhi)  

Zona 11. Vezi __________________ și bucuria stând jos/Numai zâmbete și lipsite de 
griji,/Până când, destul de transformate, s-au transformat în/Depravare și beție. (Robert 
Burns, 1759-1796).  

Zona 12. Poate exista ______________ în cazul în care nu există eficienţă. (Beaconsfield)  

Zona 13. Nu vă lăsați înșelați de prima înfățișare a lucrurilor, căci spectacolul nu este 
_______________. (Proverb englez)  

Zona 14. Un moment de răbdare poate preveni un mare dezastru și un moment de 
nerăbdare poate ruina o întreagă __________________.  
 (Proverb chinez)  

Zona 15. Unde este înţelepciunea pe care am pierdut-o în cunoaștere? Unde sunt 
cunoștinţele pe care le-am pierdut în _________________? (T.S. Eliot)  

Zona 16. Este mai ușor de îndoit ____________________ decât voinţa. (Proverb chinez)  

Zona 17. Prin înfometarea________________ , devenim fără umor, rigizi și stereotipaţi; prin 
reprimarea lor devenim literali, reformatori și mai sfinţi; încurajate parfumează viaţa; 
descurajate, o otrăvesc. (Joseph Collins)  

Zona 18. Vedeţi cu _______________, auziţi cu inima. (Proverb kurd)  

Zona 19. Omul se modelează prin decizia care îi modelează _____________. (Rene Dubos)  

Zona 20. Fiecare inimă este cealaltă inimă. Fiecare suflet este celălalt suflet. Fiecare faţă este 
cealaltă faţă. __________________ este singura iluzie. (Margaurite Young)  

Zona 21. Puteţi spune cât de avansată este o ________________ după cantitatea de gunoi 
pe care o reciclează. (Tahanie)  
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Fişă resursă 5.2: Viaţa într-o lume perfectă- Cercul păcii- completat  
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Celălalte componente din cerc 
traduse: 

 

Zona 1. Înţelepciune.  

Zona 2.  

a) Iubire,  

b) Răbdare,  

c) Compasiune,  

d) Bucuria  

Zona 3. Sănătatea  

Zona 4. Cunoștinţele  

Zona 5. Respect  

Zona 6. Armonia  

 

 

Zona 7. Bunăstarea  

Zona 8. Cooperarea  

Zona 9.  

a) Frumuseţea,  

b) Adevărul,  

c) Solidaritatea,  

d) Justiţia  

Zona 10. Cultura  

Zona 11. Viaţa socială  

Zona 12. Economia  

 

 

Zona 13. Substanţa  

Zona 14. Viaţa  

Zona 15. Informaţia  

Zona 16. Corpul  

Zona 17. Emoţii  

Zona 18. Mintea  

Zona 19. Mediul  

Zona 20. Individul  

Zona 21. 
Societatea  
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Foaie de lucru 5.3 Ghiduri pentru discuţii 

 

Ghid discuţii: Pacea cu sine (grupul 1) 

 Ce înseamnă să fii în pace cu tine însuţi? 

 Care sunt lucrurile pe care le spunem și pe care le facem în fiecare zi care 

arată că suntem în război cu noi înșine și că nu avem pace interioară? 

 Există o relaţie între corp, minte și emoţii? Ce fel de relaţie? 

 Cum putem să ne dezvoltăm calităţile care ne ajută să fim în pace cu noi 

înșine? 

 Este posibil să avem o relaţie pozitivă cu ceilalţi dacă nu avem noi înșine 

pace interioară? 

Ghid discuţii: Pacea cu ceilalţi (grupul 2) 

 Noi, ca fiinţe umane, avem capacitatea de a trăi în pace cu ceilalţi? 

 Lipsa războiului înseamnă că suntem în pace cu ceilalţi? 

 Putem învăţa să fim mai pașnici cu ceilalţi în viaţa de zi cu zi? Cum? 

 Care sunt motivele pentru care ar putea să existe speranţă pentru o lume 

pașnică în viitor? 

 Se pot depăși cicatricile lăsate de război, astfel încât oamenii să poată trăi 

din nou în pace? 

Ghid discuţii: Pacea cu natura (grupul 3) 

 Societatea noastră apreciază mediul înconjurător? 

 Ce înseamnă să trăiești în armonie cu natura? 

 A cui este datoria să aibă grijă de mediul înconjurător? 

 În viitor, câte războaie vor începe pentru resursele naturale de bază (de 

exemplu, apa), în comparaţie cu războaiele care au avut loc din alte motive 

(de exemplu, conflictele etnice, culturale sau religioase)? 

 Credeţi că arta de a trăi în pace cu natura este relevantă pentru atingerea 

unei stări totale de pace? 
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Foaie de lucru 5.3: Istoricul drepturilor omului 

 

Renumitul rege al Babilonului, Hammurabi, a fost primul 

conducător care avea un cod de legi scrise. Legile lui 

Hammurabi erau scrise pe un pilon gigant de piatră, 

numit stele. Regulile sale s-au bazat pe principiul antic 

„ochi pentru ochi”. În afară de acesta, în codul lui 

Hammurabi a fost menţionată pentru prima oară 

„prezumţia de nevinovăţie”, principiul protecţiei celui slab 

și ideea de „bine comun”.  

 

 

 

 

Biblia spune că Moise a scris pe Muntele Sinai cele zece 

porunci reprezentând voia lui Dumnezeu. Principiile de 

bază sunt: nu ucide, nu fura, respectă-ţi familia și nu 

depune mărturie falsă. Siddhartha Gautama, fondatorul 

unei alte mari religii - budismul - și-a învăţat urmașii 

despre respectul vieţii, nonviolenţei și purităţii.  

 

 

 

Cariera politică a lui Pericle a fost legată de epoca 

de aur a democraţiei din Atena. Democraţia clasică 

este norma poporului (demos), în care toată lumea 

este egală în faţa legii, libertatea este principiul de 

bază și întotdeauna decide majoritatea.  
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Nobilii din Anglia și Regatul Ungariei au luptat pentru 

drepturile lor aproape în același timp. Cele două 

documente scrise (Magna Charta Libertatum, Bulla 

Aurea) au avut multe aspecte comune, cum ar fi 

interzicerea închisorii fără judecată juridică sau 

dreptul la opunere dacă regele încalcă legea.   

 

 

 

Declaraţia de independenţă americană și Declaraţia 

franceză privind drepturile omului și drepturile civile 

s-au bazat pe ideile unor lideri din perioada 

iluminismului, cum ar fi John Locke, Thomas 

Jefferson sau Montesquieu. Aceste documente au 

stipulat principiile libertăţii, fraternităţii și egalităţii. 

 

 

 

 

Ca efect al Industrializării, clasa muncitoare a 

evoluat. Multe filosofii noi s-au ocupat de drepturile și 

condiţiile de trai în câmpul  muncii: anarhiști, 

socialiști creștini, socialiști. Karl Marx și Frederick 

Engels au încercat să unifice aceste idei la cea de-a 

Doua internaţională Socialistă (organizarea partidelor 

socialist și muncitoresc).  
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Primul pas pentru a pune capăt sclaviei a fost pactul dintre 

Anglia și Franţa cu privire la interzicerea comerţului cu 

sclavi. În SUA, președintele Abraham Lincoln i-a eliberat pe 

sclavi în timpul războiului civil. Până la sfârșitul secolului al 

XIX-lea au fost semnate mai multe acorduri internaţionale 

împotriva sclaviei.  

 

 

 

 

 

Maica Teresa a înfiinţat orfelinate și școli pentru copiii 

săraci din India. La zece ani după ce a primit premiul Nobel 

pentru pace, Adunarea Naţiunilor Unite a acceptat 

Convenţia privind drepturile copilului. Acest document 

interzice munca copiilor, căsătoriile aranjate și face ca 

învăţământul elementar să fie obligatoriu.  

 

 

 

Mahatma (înseamnă Suflet înalt) Gandhi este părintele 

mișcării nonviolente. A suferit oprimare și în Africa de Sud 

și în India. El a predicat tuturor despre neascultarea civilă: 

unele dintre practicile pe care le-a iniţiat au fost lipsa plăţii 

de impozite și ignorarea sistemul economic britanic. A fost 

promotor al reconcilierii religioase. Nu a primit premiul 

Nobel pentru pace din motive politice.   
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Datorită dezvoltării tehnice, războaiele au devenit din ce în 

ce mai distructive. Această problemă a dus la apariţia Crucii 

Roșii Internaţionale. Organizaţia operează în vreme de pace 

și de război, principiile acesteia fiind imparţialitatea, 

umanitatea, universalitatea și voluntariatul. Crucea Roșie a 

iniţiat Convenţiile de la Geneva care protejează drepturile 

prizonierilor de război, răniţilor și civililor în timpul războiului. 

 

 

 

Cuvântul "sufragetă" înseamnă dreptul de vot. Mișcarea 

sufragetelor a izbucnit în Marea Britanie, unde autorităţile 

au dispreţuit activistele care erau recunoscute sub acest 

nume. Activistele se legau în public, incendiau cutii 

poștale, au acceptat închisoarea și au făcut greva 

foamei. Noua Zeelandă a fost prima ţară care a acordat 

dreptul de vot femeilor.  

 

 

 

 

Profetul Mohamed a scris despre ce ar trebui să facă un 

musulman credincios. Coranul spune că un musulman 

trebuie să doneze pentru săraci, dorește pentru el însuși 

ceea ce le dorește și altora și crede că un act trebuie 

judecat prin scopul acestuia.    
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Al doilea război mondial a ruinat jumătate din lume, în special 

Europa și Asia de Sud-Est. Liderii lumii au creat Organizaţia 

Naţiunilor Unite și Consiliul Europei ca urmare a acestui șoc. 

Aceste organizaţii au avut drept scop rezolvarea conflictelor 

în mod pașnic, prin acorduri internaţionale. Adunarea 

Generală a ONU a adoptat Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului la data de 10 decembrie 1948. 

Comunitatea Europeană a adoptat Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului la 4 noiembrie 1950. 

 

 

Statutul persoanelor de culoare nu a fost rezolvat prin 

interzicerea sclaviei. În Africa de Sud, guvernul a aplicat 

sistemul apartheid, care a împărţit societatea în 4 grupe. 

Nelson Mandela și susţinătorii săi au luptat pentru drepturi 

egale timp de aproape 50 de ani.  Între timp, reverendul 

Martin Luther King Jr. din SUA a luptat fără violenţă pentru drepturile civile ale 

poporului afro-american.   

 

Ideile de responsabilitate globală, protecţia mediului și a 

dezvoltării durabile au dobândit din ce în ce mai multă 

atenţie la nivel mondial. Protocolul de la Kyoto 

reglementează emisiile de gaze cu efect de seră. Fair 

Trade este o reţea alternativă de operare la nivel 

mondial. Wangari Maathai a primit premiul Nobel pentru 

pace pentru combaterea deșertificării.  

 

 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

proclamă anumite drepturi politice, sociale și economice 

pentru cetăţenii și rezidenţii UE în legislaţia UE. A fost 

redactată de Convenţia Europeană și proclamată la 7 

decembrie 2000. Cu toate acestea, statutul său juridic 

era incert la acea vreme și nu a avut efect juridic 

complet până la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona. 
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 Ce urmează?

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

173 Ghidul metodologiei ROBIN, proiectul Erasmus+ ROBIN - Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (nr.proiect 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

Soluţii posibile: 

1. Hammurabi - secolul al XVIII-lea î.Hr. 

2. Moise - secolul al XIII-lea î.Hr. 

3. Pericle - secolul al V-lea î.Hr. 

4. Muhammad - secolul VII d.Hr. 

5. Magna Charta - sec. XIII d.Hr. 

6. Declaraţia de Independenţă - 1776; Declaraţia drepturilor omului și a  

drepturilor civile - 1789 

7. Pactul britanic și francez împotriva comerţului cu sclavi - 1807, Proclamaţia de 

emancipare a lui Lincoln - 1863  

8. Înfiinţarea Crucii Roșii - 1863 (Convenţiile de la Geneva 1864, 1906, 1929, 

1949) 

9. Industrializare (motorul cu abur Watt) - 1765; A doua internaţională - 1889 

10. Mișcarea sufragetelor din Marea Britanie (începutul secolului al XX-lea); Noua 

Zeelandă acordă dreptul de vot femeilor - 1893 

11. Lupta lui Gandhi pentru independenţa Indiei - 1915-1947 

12. Înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite - 1945; Consiliul Europei - 1949 

13. Sistemul apartheid din Africa de Sud - 1948-1994; Martin Luther King's March 

pe Washington - 1963 

14. Premiul Nobel pentru Maica Teresa - 1979; Convenţia privind drepturile 

copilului - 1989  

15. Protocolul de la Kyoto - 1997 

16. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene - 1 decembrie 2009. 
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Foaie de lucru 5.7: Acceptarea diferenţelor – Reguli de grup 

REGULI GRUP 1 

Împărţire Cel care împarte cărţile este decanul de vârstă al grupului. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel 

care ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile 

- acesta marchează fiecare rundă câștigată.  

Început Jucătorul din stânga celui care împarte începe cu orice carte 

doreşte. Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta 

este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi de orice culoare. Fiecare 

jucător trebuie să joace o carte din aceeași culoare* 12dacă are 

culoarea respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte 

din acea culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mare carte din fiecare suită. 

Atu Trefla reprezintă atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea 

originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga 

runda. Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea 

originală. Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot 

o carte atu (pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În acest 

caz, cartea atu cea mai mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei 

adună toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. 

Atunci când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este 

finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă 

și le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc 

constituie un joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care 

colectează cele mai multe runde din toate rundele de joc. 
 

                                            
* culoare = pică, treflă, caro, cupă, (nu roşu sau negru!!!) 
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REGULI GRUP 2 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel 

care ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - 

acesta marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mică carte din fiecare suită. 

Atu Caroul (rombul) reprezintă atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din 

culoarea originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi 

câștiga runda. Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din 

culoarea originală. Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să 

joace tot o carte atu (pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În 

acest caz, cartea atu cea mai mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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REGULI GRUP 3 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel care 

ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - acesta 

marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mare carte din fiecare suită. 

Atu Cupa (inima roșie) este atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea 

originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga runda. 

Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea originală. 

Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot o carte atu 

(pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În acest caz, cartea atu 

cea mai mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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REGULI GRUP 4 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel care 

ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - acesta 

marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mică carte din fiecare suită. 

Atu Pica (inima neagră) este atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea 

originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga runda. 

Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea originală. 

Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot o carte atu 

(pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În acest caz, cartea atu 

cea mai mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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REGULI GRUP 5 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel care 

ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - acesta 

marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mică carte din fiecare culoare. 

Atu Trefla reprezintă atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea originală 

care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga runda. Chiar și 

un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea originală. Cu toate 

acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot o carte atu (pentru că 

nu are carte din culoarea iniţială). În acest caz, cartea atu cea mai 

mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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REGULI GRUP 6 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel care 

ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - acesta 

marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mare carte din fiecare suită. 

Atu Caroul (rombul) reprezintă atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea 

originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga runda. 

Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea originală. 

Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot o carte atu 

(pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În acest caz, cartea atu 

cea mai mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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REGULI GRUP 7 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel care 

ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - acesta 

marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mică carte din fiecare suită. 

Atu Cupa (inima roșie) este atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea 

originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga runda. 

Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea originală. 

Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot o carte atu 

(pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În acest caz, cartea atu 

cea mai mare câștigă runda. 

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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REGULI GRUP 8 

Împărţire Cel care împarte cărţile este cea mai mare persoană din grup. 

Amestecaţi cărţile și împărţiţi-le cu faţa în jos, câte una pe rând 

întregului grup. Câţiva vor primi mai puţine cărţi decât ceilalţi. Cel care 

ţine scorul este persona din dreapta celui care împarte cărţile - acesta 

marchează fiecare rundă câștigată.  

Start Jucătorul din stânga celui care împarte începe prin a juca orice carte. 

Fiecare persoană din grup joacă câte o carte. Aceasta este o rundă. 

Jucarea 

suitei 

Prima carte jucată într-o rundă poate fi orice culoare. Fiecare jucător 

trebuie să joace o carte din aceeași culoare dacă are culoarea 

respectivă în mână. Doar atunci când nu are nicio carte din acea 

culoare va putea să joace o carte dintr-o culoare diferită. 

As Asul este cea mai mare carte din fiecare suită. 

Atu Pica (inima neagră) este atuul. Dacă nu aveţi nicio carte din culoarea 

originală care se joacă, puteţi juca o carte atu și puteţi câștiga runda. 

Chiar și un 2 din culoarea atu va fi peste un 7 din culoarea originală. 

Cu toate acestea, poate fi un alt jucător care să joace tot o carte atu 

(pentru că nu are carte din culoarea iniţială). În acest caz, cartea atu 

cea mai mare câștigă runda.   

Runde 

câștigătoare 

Cea mai mare carte jucată câștigă runda. Câștigătorul rundei adună 

toate cărţile și le plasează cu faţa în jos în faţa sa.  

Runda jocului Câștigătorul unei runde joacă prima carte din runda următoare. Atunci 

când un jucător rămâne fără cărţi, runda jocului este finalizată. 

Un joc Persoana care împarte cărţile colectează toate cărţile, le amestecă și 

le împarte pentru o altă rundă de joc. TREI runde de joc constituie un 

joc. La finalul jocului, câștigătorul este persoana care colectează cele 

mai multe runde din toate rundele de joc. 
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Fişă resursă 5.8: Modelul Aisberg al culturii 

 

A SIMŢI 

A FACE 

A GÂNDI 
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Fişă resursă 7.1: Activitatea de energizare – Conturarea soluţiei 

 

La sfârșitul jocului, un desen similar ar trebui să apară pe lucrările cursanţilor. 
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Foaie de lucru 7.3: Pierdut pe mare13 

 

Aţi închiriat un iaht cu trei prieteni, pentru o super călătorie pe Oceanul Atlantic. 
Deoarece niciunul dintre dumneavoastră nu are experienţă de navigaţie, aţi angajat 
un căpitan experimentat și un echipaj de două persoane. 
 
Din nefericire, în mijlocul Atlanticului, izbucnește un incendiu în galeră, iar căpitanul 
și echipajul nu au supravieţuit în încercarea de a lupta împotriva flăcărilor. O mare 
parte din iaht este distrusă și se scufundă lent. 
 
Locaţia dvs. este neclară, deoarece echipamentele vitale de navigaţie și radio au 
fost deteriorate de foc. Cea mai bună estimare este că vă aflaţi la multe sute de mile 

de la cea mai apropiată bucată de pământ. 
 
Dumneavoastră și prietenii dvs. aţi reușit să salvaţi 15 obiecte, nedeteriorate și 
intacte în urma incendiului. În plus, aţi salvat o ambarcaţiune de salvare cu patru 
locuri și o cutie de chibrituri. 
 
Sarcina dvs. este de a clasifica cele 15 elemente în funcţie de importanţa lor pentru 
dvs., întrucât așteptaţi să fiţi salvat. Alocaţi numărul 1 elementului cel mai important, 
numărul 2 celui de-al doilea cel mai important element și așa mai departe până 
când aţi clasificat toate cele 15 elemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Copyright: Insight by Grahame Knox is licensed under a Creative ommons 
Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported License 

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) 
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Fișă de clasificare pentru jocul „Pierdut pe mare” 

 Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3 Pasul 4 Pasul 5 

Clasamentul 
dvs. 

individual 

Clasamentul 
dvs. în grup 

Clasamentul 
Pazei de 
coastă 

Diferenţa 
dintre 

pasul 1 și 
2 

Diferenţa 
dintre 

pasul 2 și 3 

Un sextant      

Oglindă pentru ras      

Plasă de ţânţari      

Recipient de 25 l apă      

1 cutie de raţii de 
armată  

     

Hărţi ale Oceanului 
Atlantic 

     

O pernă de scaun 
plutitoare 

     

O canistră cu 10 l 
amestec 
motorină/benzină 

     

Un mic radio cu 
tranzistor 

     

20 m2 de folie opacă 
din plastic 

     

O cutie cu soluţie ce 
îndepărtează rechinii  

     

O sticlă de rom 80% 
alcool 

     

Sfoară nailon 5 m      

2 cutii cu ciocolată      

Un kit de pescuit în 
ocean cu pivot 

     

   Total Scorul 
dvs. 

Scorul 
echipei 
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Pierdut pe mare - Analiza experţilor Pazei de Coastă 

Potrivit experţilor, în acest caz Paza de coastă a SUA, elementele de bază 

necesare atunci când o persoană este blocată în mijlocul oceanului sunt articole 

de semnalizare și de supravieţuire până la sosirea salvării. O călătorie 

transatlantică durează aproximativ 20 de zile, semnificativ mai puţin dacă există 

vânt bun. 
 
Articolele de navigaţie nu au o importanţă prea mare, deoarece chiar dacă o plută 

de salvare de mici dimensiuni  ar fi capabilă să ajungă la ţărm, ar fi imposibil să 

poată purta suficiente alimente și apă pentru a supravieţui pentru respectiva 

perioadă de timp. Fără dispozitive de semnalizare, nu există aproape nicio șansă 

de a fi reperat și salvat. 
 
Astfel, lista de mai jos este lista clasificată a elementelor în funcţie de importanţa 
lor pentru supravieţuire: 
 
 

Element Clasificarea 
Pazei de 
coastă 

Raţionamentul Pazei de Coastă 

Un sextant 15 Inutil fără o masă perfect orizontală și un 
cronometru. 

Oglindă pentru ras 1 Dintre toate elementele oglinda este absolut 
critică. Este  cel mai puternic instrument pe 
care îl aveţi la dispoziţie pentru a vă 
comunica prezenţa.  La lumina soarelui, o 
simplă oglindă poate genera până la șapte 
milioane unităţi de intensitate luminoasă 
măsurabilă în candele. Raza reflectată poate 
fi văzută chiar și dincolo  de orizont. 

Plasă de ţânţari 14 Nu există ţânţari în mijlocul Oceanului 
Atlantic și plasa este inutilă pentru orice 
altceva. 

Recipient de 25 l apă 3 Resursă vitală pentru a restabili lichidele 
pierdute prin transpiraţie. 25 litri vă vor 
asigura raţiile de apă pentru grupul dvs. 
pentru mai multe zile. 

1 cutie de raţii de 
armată  

4 Aceasta este principala dvs sursă de hrană. 

Hărţi ale Oceanului 
Atlantic 

13 Inutile fără echipament de navigaţie. 

O pernă de scaun 
plutitoare 

9 Utilă ca element de supravieţuire în cazul în 
care cineva cade în afara bărcii. 

O canistră cu 10 l 
amestec 

2 Al doilea cel mai important element de 
semnalizare. Va pluti pe apă și poate fi aprins 
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Element Clasificarea 
Pazei de 
coastă 

Raţionamentul Pazei de Coastă 

motorină/benzină folosind chibriturile. 

Un mic radio cu 
tranzistor 

12 Vă aflaţi în afara acoperirii oricărei staţii 
radio.   

20 m2 de folie opacă din 
plastic 

5 Poate fi folosită pentru a colecta apa și 
pentru adăpost împotriva vântului și 
valurilor. 

O cutie cu soluţie ce 
îndepărtează rechinii  

10 Pentru a goni rechinii, bineînţeles!  

O sticlă de rom 80% 
alcool 

11 Conţine 80% alcool, ceea ce înseamnă că 
poate fi folosit ca antiseptic pentru orice răni, 
altfel neavând o valoare prea mare. Foarte 
periculos dacă îl beţi, pentru că poate cauza 
deshidratarea corpului, opusul a ceea ce 
aveţi nevoie pentru a supravieţui. 

Sfoară nailon 5 m 8 Ar putea fi folosită pentru a lega oameni sau 
echipamente pentru ca acestea să nu cadă 
peste bord. Are mai multe utilizări, însă 
niciuna legată direct de supravieţuire. 

2 cutii cu ciocolată 6 Rezerva dvs. de alimente.  

Un kit de pescuit în 
ocean cu pivot 

7 Mai puţin importantă decât ciocolata, pentru 
că nu există nicio garanţie că veţi prinde 
pește. Pivotul poate fi folosit ca pivot pentru 
cort. 

 
 

Scoruri   

00 - 25 Excelent Aţi dat dovadă de bune abilităţi de supravieţuire. Salvaţi! 

26 - 32 Bine Rezultate peste medie. Bune abilităţi de supravieţuire. 
Salvaţi! 

33 – 45 Mediu Rău de mare, foame și oboseală. Salvaţi! 

46 - 55 Acceptabil Deshidrataţi și abia în viaţă. A fost greu, dar sunteţi 
salvaţi! 

56 - 70 Slab Salvaţi, dar abia în ultima clipă. 

71 + Foarte 
slab 

Pluta dvs. goală a fost găsită eșuată pe o plajă după ce 
căutarea a fost anulată. 

 
 
Drepturi de autor 
 

Insight de către Grahame Knox este oferită sub licenţă Creative Commons 
Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported. Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) 
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Foaie de lucru 7.4: Harta drumurilor 

 

Descrierea comunităţilor 

Descrierea comunităţii 1: 

Suntem o populaţie de agricultori. Economia noastră depinde de câmpuri. Avem 

nevoie de teren pentru producţie. Avem nevoie de drumuri pentru a ajunge la 

câmpuri și pentru a ne putea exporta produsele. 

___________________________________________________________________ 

 

Descrierea comunităţii 2: 

Suntem o populaţie de comercianţi. Economia noastră depinde de importul și 

exportul de bunuri. Avem nevoie de teren pentru fabricile noastre și pentru a ne 

cultiva bunurile. Avem nevoie de drumuri pentru a ajunge la furnizori și consumatori. 

___________________________________________________________________ 

 

Descrierea comunităţii 3: 

Suntem o populaţie de petroliști. Economia noastră depinde de extracţia petrolului. 

Avem nevoie de pământ pentru a excava și avem nevoie de drumuri pentru a ajunge 

la ele și pentru a exporta petrolul. 

___________________________________________________________________ 

 

Descrierea comunităţii 4: 

Suntem o populaţie de pescari. Economia noastră se bazează pe exportul de pește. 

Avem nevoie de teren pentru case pentru familii mari și pentru a construi bărci. Avem 

nevoie de drumuri pentru a ne transporta peștele. 
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Reguli de joc: 

Acest joc este despre construirea de drumuri. Puteţi construi drumuri pe teritoriul 

altora numai cu permisiunea lor. Din acest motiv, fiecare grup va numi un constructor 

și un reprezentant. Constructorul este singura persoană autorizată pe teren, iar 

reprezentantul este singurul care poate să negocieze cu celelalte grupuri. Niciuna 

dintre aceste persoane nu poate face nimic fără acordul propriei populaţii căreia îi 

aparţine. Vi se permite să schimbaţi aceste persoane la fiecare 10 minute. 

Pentru ca drumurile să fie valabile, acestea trebuie să satisfacă 3 criterii: 

 Trebuie să pornească de la periferie și să se termine la periferia unei 

alte comunităţi. 

 Nu se pot intersecta cu alte drumuri. 

 Trebuie să fie construite între timpul indicat de început și de finalizare 

(30 de minute). 
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Foaie de lucru 7.5: Podul peste râu - Reguli 

 

Podul peste râu – Foaia activităţii ‘A’ 

Sunteţi un sat de 6 persoane care locuiesc pe un mal al râului (lăţime de 50 cm). 

Societatea dvs. se bazează pe încrederea în înţelepciunea căpeteniei. Toate 

deciziile trebuie să fie realizate de către căpetenie. 

Aţi fost de acord împreună cu oamenii din satul de pe partea opusă a râului să  

construiţi un pod. Fiecare dintre sate are sarcina de a construi o jumătate din 

structură (acoperind astfel o lungime de 25 cm!). 

Comunicarea dintre cele două sate este foarte dificilă, dar speraţi că veţi putea 

profita de orice contact pe care l-aţi putea avea în cele din urmă cu oamenii din 

celălalt sat. 

Pentru moment nu puteţi face nimic altceva decât să începeţi să vă construiţi 

jumătatea de pod... 

Se presupune că în 20 de minute aveţi deja construită jumătatea dvs. de pod și că o 

veţi conecta cu cea din celălalt sat. Când podul va fi finalizat, o comisie de ingineri va 

testa structura: podul trebuie să fie suficient de puternic pentru a susţine un pahar cu 

apă plasat în centrul acestuia. 
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Podul peste râu – Foaia activităţii ‘B’ 

Sunteţi un sat de 6 persoane care locuiesc pe un mal al râului (lăţime de 50 cm). 

Societatea voastră se bazează pe înţelegerea dintre oameni. Toate alegerile trebuie 

să fie luate prin decizia unanimă a locuitorilor satului dvs. 

Aţi fost de acord împreună cu oamenii din satul de pe partea opusă a râului să  

construiţi un pod. Fiecare dintre sate are sarcina de a construi o jumătate din 

structură (acoperind astfel o lungime de 25 cm!). 

Comunicarea dintre cele două sate este foarte dificilă, dar speraţi că veţi putea 

profita de orice contact pe care l-aţi putea avea în cele din urmă cu oamenii din 

celălalt sat. 

Pentru moment nu puteţi face nimic altceva decât să începeţi să vă construiţi 

jumătatea de pod... 

Se presupune că în 20 de minute aveţi deja construită jumătatea dvs. de pod și că o 

veţi conecta cu cea din celălalt sat. Când podul va fi finalizat, o comisie de ingineri va 

testa structura: podul trebuie să fie suficient de puternic pentru a susţine un pahar cu 

apă plasat în centrul acestuia.. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Podul peste râu – Reguli pentru migranţi 

Din motive care nu şin de dvs, a trebuit să vă părăsiţi satul şi să vă mutaţi pe partea 

opusă a râului. Noul sat este acum noua dvs. comunitate permanentă; însă nimic nu 

este ușor pe această mică planetă ... 

Odată ajuns în noul sat - într-adevăr - nu veţi putea înţelege limba lor și astfel nu vi 

se permite să vorbiţi sau să reacţionaţi la propoziţiile altor persoane. 

Ca oricine, vă puteţi exprima însă prin gesturi și/sau să reacţionaţi la gesturile altor 

persoane (dar amintiţi-vă: doar la gesturile lor, nu şi la ceea ce vă spus!). 

Izolarea voastră lingvistică se va încheia atunci când vă va spune unul dintre 

facilitatori. În acel moment, se presupune că aţi învăţat limba satului ce vă găzduiește 

și vi se va permite din nou să comunicaţi verbal. 
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Foaie de lucru 8.3: Fişă de planificare a sesiunii 

ACTIVITĂŢI (exerciţii, jocuri, sport, creativitate) ORGANIZARE 

(echipament, planificare 
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Feedback de la copii Auto- evaluarea de către formator şi îmbunătăţirile de 

făcut 
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Foaie de lucru 9.3: Puzzle de grup - Tehnici și abordări de sprijin colegial 

 

Pentru acest exerciţiu, se formează grupuri mici de 3 – 4 persoane.  

 

 

Etapa 1. Activitate individuală (5 minute) 

Citiţi descrierea tehnicilor de sprijin colegial. Notaţi-vă câteva întrebări.  

Etapa 2: Grupuri tematice (15 minute) 

Discutaţi tematica (tematicile) în grupul dvs., discutaţi cu întrebări cu răspuns deschis 

etc. 

Discutaţi implicările pe care le are tehnica pentru practica profesională. Folosiţi deja 

această tehnică? Cum poate fi implementată?  

Vă rugăm să pregătiţi notiţe. 

Etapa 3. Grupuri de experţi (30 minute) 

Întâlniţi-vă cu expertul grupului și schimbaţi informaţii din grupuri tematice, atât 

despre tehnică (tehnici) în teorie precum și despre implicaţiile/disponibilitatea în 

practică constatate.  

Elaboraţi un scenariu comun pornind de la un sistem eficient de susţinere colegială în 

cadrul unei organizaţii. Pregătiţi elementul de vizualizare pe un flipchart şi votaţi un 

reprezentant din grupul dvs. pentru a vă prezenta rezultatele în faţa tuturor (timp de 

prezentare: 5 min).  
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Fişă resursă 9.3.1: Crearea unei reţele folosind Childhub 

 

Platforma de protecţie a copiilor (www.childhub.org) a fost iniţiat de un grup de 

specialiști și organizaţii din 10 ţări diferite, din Europa de Sud-Est și din regiunea 

europeană mai largă. Acest proiect ambiţios a fost dezvoltat pentru a oferi 

profesioniștilor în domeniul protecţiei copilului instrumente de lucru și de dezvoltare, 

spaţiu pentru învăţare constantă și comunicare și oportunitatea de a deveni parte a 

unei comunităţi regionale puternice de practică. 

Pe Platforma de protecţie a copiilor puteţi: 

 Învăţa şi explora: acest site reunește resurse pentru învăţare rapidă, cum ar 

fi podcast-uri, videoclipuri și altele, precum și seminarii web, resurse pentru 

formatori și diferite materiale pentru învăţarea independentă. 

 Să vă conectaţi şi să schimbaţi opinii: Beneficiaţi de statutul de membru 

recompensat, căutaţi colegi, discutaţi cu ei sau participaţi la discuţii de caz. 

 Să descoperiţi mai multe: navigaţi prin posturile vacante, cereţi informaţii 

suplimentare sau aflaţi despre partenerii și persoanele din spatele site-ului. 

 

Formatorii și profesorii sunt invitaţi la un anumit grup de discuţii în platforma Childhub 

cu scopul de a face schimb de idei și practici cu privire la subiecte specifice în ceea 

ce privește programul pentru A doua șansă și alte subiecte conexe. Grupul de discuţii 

reprezintă un instrument bun pentru a oferi sprijin colegial.  

Platforma Childhub oferă, de asemenea, posibilitatea ca profesioniștii să încarce/să 

acceseze materiale și alte resurse privind elevii afectaţi de migraţie și accesul 

acestora la educaţie. 

Sunteţi invitaţi să faceţi un cont pe Childhub, facând următorii pași: 

 Accesaţi pagina  www.childhub.org/ro. 

 Faceţi clic pe linkul de înregistrare din pagina superioară. 

 Vă puteţi înregistra cu adresa de mail sau cu cea de Facebook, Linkedin sau 

contul Google. Dacă vă folosiţi adresa personală, veţi avea nevoie de o 

parolă. 

 După înregistrare veţi primi un email de confirmare pe adresa de email. 

 

Pentru a accesa grupul de discuţii, imediat după autentificare, puteţi merge la  

Conectează-te şi Fă schimb > Forum >LEARNING/TEACHING METHODOLOGIES 

RE. WORKING WITH CHILDREN ON THE MOVE> Discuţii în limba română. Vă 

rugăm să faceţi clic aici:  https://childhub.org/ro/child-protection-forum-topic/discutii-

limba-romana 

http://www.childhub.org/
http://www.childhub.org/
https://childhub.org/ro/child-protection-forum-topic/discutii-limba-romana
https://childhub.org/ro/child-protection-forum-topic/discutii-limba-romana
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Fişă resursă 9.3.2: Verificare rapidă a structurii de predare 

 

Tipul de activitate și persoanele implicate: auto-reflecție, lucru individual realizat 

de formatori. 

Raţionament: Această metodă este recomandată pentru o auto-reflecţie sistematică 

a profesionistului privind proiectarea, cursul și condiţiile de predare, recomandată să 

fie realizată direct după o unitate de predare, astfel încât concluziile să poată ajuta la 

pregătirea informată a următoarei unităţi de predare.  

Timp: posibil după fiecare unitate de predare, aproximativ 15 min. 

Descrierea metodei: Citiţi repede întrebările de verificare (a se vedea materialul). 

Dacă aplicaţi metoda pentru prima dată, vă rugăm să selectaţi 5 - 7 întrebări care par 

mai importante pentru dvs. Folosiţi-le pe acestea ca ancore pentru următoarea 

unitate de predare.  

Acordaţi un timp (10 minute ) după fiecare sesiune de predare. Parcurgeţi întrebările 

și notaţi-vă impresiile și amintirile. Ce aţi observat? Ce vreţi să faceţi diferit în 

următoarea unitate de învăţare? Cum doriţi să aprofundaţi? 

Sursă: adaptare după: Helmke, Andreas (2012): Unterrichtsqualität und 

Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. 

Seelze-Velber, Klett/Kallmeyer 

Material: Întrebări pentru verificarea rapidă - Calitatea ultimei sesiuni de predare 
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Întrebări pentru verificarea rapidă - Calitatea ultimei sesiuni de predare 

 

 Cum am ajutat procesul de învăţare?  
 S-a menţinut interesul pentru conţinutul de învăţare? 
 Am orientat participanţii către întrebările sau problemele principale? 
 Întrebările/problemele au fost conectate logic unele de celelalte? 
 A fost cursul/lecţia prezentat(ă) într-un mod în care participanţii ar putea 
recunoaște un aspect pe care să se concentreze?  

 Câte întrebări am adresat? 
 Ce întrebări am adresat? 
 Câte întrebări au adresat participanţii? 
 Ce întrebări au adresat participanţii? 
 Ce discuţii au fost declanșate de întrebări?  
 Am ascultaţi participanţii? 
 Au fost respectate regulile de discuţie negociate? 
 Am răspuns la elementele cu care participanţii au contribuit? 
 Am parafrazat aporturile acestora sau le-am interpretat literal în mod repetat? 
 Folosesc forme de consolidare stereotipice? 
 Am încurajat interacţiuni între participanţi? 
 Care a fost proporţia timpului în care am vorbit eu comparativ cu timpul vorbit 
de participanţi? 

 Au existat participanţi care au contribuit foarte des/foarte puţin? 
 Care a fost măsura în care femeile/fetele au participat comparativ cu 
bărbaţii/băieţii? 

 M-am concentrat în special pe anumiţi participanţi? 
 Participanţii înţeleg atribuţiile și sarcinile?  
 Ce ajutoare pentru învăţare am acordat? 
 Cum au fost prezentate rezultatele de lucru?  
 Cum au fost înregistrate rezultatele și constatările? 
 

 În caz de conflicte: 
• Cum a apărut situaţia de conflict? 
• Ce cale a urmat conflictul? 
• Cum a fost gestionat conflictul?  
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Fişă resursă 9.3.3: Realitatea noastră educaţională - Identificarea zonelor 

critice din cadrul organizaţiei 

 

Tipul de activitate și persoanele implicate: reflecţia grupului, inclusiv a formatorilor 

și managerilor, tuturor persoanelor/neprezenţilor implicaţi în măsura educaţională. 

Raţionament: Această activitate se reflectă asupra măsurilor de calitate și 

abordează întreaga imagine a măsurilor pentru programele A doua șansă dintr-o 

organizaţie de educaţie specifică. Din acest motiv trebuie luate în considerare opiniile 

tuturor părţilor și persoanelor implicate. Se utilizează o scală de culori, astfel încât 

diferite impresii pot fi vizualizate foarte rapid și intuitiv. Activitatea este foarte eficientă 

pentru identificarea zonelor critice.  

Timp: Cel puţin o dată pe an, 30 minute – jumătate de zi 

Descrierea metodei: Afișaţi pe perete tabelele cu „Realitatea în educaţie” în format 

de poster. Afirmaţiile pot fi contribuţii ale tuturor participanţilor sau pot fi pregătite în 

avans de către organizatorul evenimentului. Rugaţi-i pe participanţi să marcheze 

locul  în care identifică starea pe scară. Atunci când se face acest lucru, este posibil 

să se vadă zonele de lucru care sunt percepute ca fiind bune (zone verzi), și zonele 

în care există loc de îmbunătăţiri (zone roșii, zone galbene).  

Ulterior, zonele critice pot fi prioritizate și diferenţiate în cele care pot fi schimbate pe 

termen scurt și cele care pot fi schimbate doar pe termen lung. Rezultatele pot fi 

considerate ca bază pentru ordinea în care pot fi discutate subiectele. 

Pentru a elabora alternative de acţiune, participanţii trebuie să discute cum ar putea 

arăta „alternativele verzi” pentru zonele roșii (în plen sau în grupuri mici).  

În cele din urmă pot fi discutate idei și sugestii pentru îmbunătăţire. 

Sursă: adaptare după: Monira Kerler, adaptare din pilotul “Q:LAB” 

Material: Pregătiţi tabelele „Realitatea în educaţie“ imprimate în dimensiune poster.  
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Exemplu: „Realitatea în educaţie“ 

 

 Loc pentru 

îmbunătăţiri 

Practica 

curentă 

trebuie 

reevaluată  

OK Nesigur 

Avem aceeași înţelegere privind ceea 

ce presupune o ofertă bună de 

programe educaţionale pentru A doua 

șansă.  

    

□ 

Pe lângă expertiză și competenţe 

sociale, este important să se 

concentreze pe aspectele de 

profesionalism moderne, cum ar fi 

promovarea integrării sociale și 

îmbunătăţirea capacităţii de participare. 

    

 

□ 

Practica noastră educaţională ia în 

considerare atât nevoile de pe piaţa 

muncii, cât și nevoile viitoare.  

    

□ 

Echipamentul disponibil în organizaţie 

este la nivelul de sus al stadiului actual 

al tehnicii. 

    

□ 

Participanţii/elevii/formatorii sunt 

implicaţi în mod adecvat în dezvoltarea 

programului educaţional.  

    

□ 

Formatorii și profesorii au parte de 

dezvoltare profesională continuă. 

    

□ 

Competenţele internaţionale devin din 

ce în ce mai importante. Am convenit 

asupra unui concept asociat.  

    

□ 

Crearea de reţele între 

formatori/profesorii noștri și și formatori/ 

psihologi este foarte eficientă. 

    

□ 
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Fişă resursă 9.3.4:  Identificarea unor metode de reflecţie utile pentru 

Asigurarea Calităţii 

 

Tipul de activitate și persoanele implicate: reflecţie de grup, posibilă și ca 

activitate individuală 

Raţionament: Reflectând asupra proceselor de predare/învăţare se pot dobândi 

cunoștinţe care pot fi ulterior utilizate pentru perfecţionarea profesională. Problema 

de bază este „ce fel de reflecţie conduce la optimizarea proceselor de învăţare?“ 

Pentru a răspunde la acest lucru, mai întâi trebuie văzut ce este deja întreprins în 

acest sens și dacă introducerea unei metode de reflecţie ar fi utilă. Principiul de bază 

este acela că reflecţia este un instrument sistematic pentru a explora opţiunile de 

îmbunătăţire.  

Timp: 20 min sau mai mult 

Descrierea metodei: Luaţi materialul ajutător (a se vedea materialul). Parcurgeţi 

rândurile tabelului cu descrierile instrumentelor de reflecţie pentru măsuri de formare 

și de educare (coloanele 1 și 2). Gândiţi-vă la/discutaţi dacă situaţia actuală se 

potrivește cu descrierea din coloana 3. Dacă da,  veţi găsi o descriere a statutului 

ţintă dorit în coloana 4; iar în ultima coloană o serie de metode care susţin asigurarea 

calităţii în zona aferentă.  

Gândiţi-vă la/discutaţi care dintre metodele menţionate ar putea fi aplicabile în cadrul 

unor anumite condiţii. 

Sursă: adaptare după Monira Kerler et al (2014): Praxishandbuch “QualiTools – 

methoden zur Qualitätssicherung im Training von Gruppen“, page 93. 

Material: Foaie de lucru „Metode de reflecţie cu privire la educaţie”  
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Metode de reflecţie cu privire la educaţie 

Instrument 

de evaluare 

a calităţii 

Întrebări cheie 
 

„Formatorii/pro
fesorii ...?” 

Starea actuală 
 

(Exemplu) 

Scopul: analiză cu privire 

la educaţie 
Metode 

Supervizare 

și Coaching 

... utilizează  

oportunităţile de 

supervizare și 

de coaching ? 

Participă la 

măsuri 

suplimentare de 

educaţie 

ocazional. 

Formatorii/profesorii sunt 

implicaţi în analiza și 

reflecţia asupra practicii lor. 

Școlile cooperează între ele 

și cu experţi de pe piaţa 

ocupării forţei de muncă. 

Formatorii/profesorii 

colectează, evaluează, 

discută și schimbă exemple 

de „bune practici“ 

Utilizarea supervizării și a coaching-ului 

Schimbul de 

experienţă 

între colegi 

...își 

împărtășesc 

periodic 

experienţele? 

Nu discută 

despre 

problemele și 

dificultăţile lor 

profesionale cu 

colegii lor. 

Comunitatea profesională a 

stabilit un sistem de învăţare 

colegial și program de 

educare continuă. 

Consiliere colegială, mese rotunde, discuţii, 

observare colegială, liste de adrese, printre alte 

instrumente. 

Validarea 

rezultatelor 

... validează 

rezultatele 

Validarea nu se 

practică în toate 

Formatorii/profesorii sunt 

interesaţi de cunoștinţele, 

Formatorii/profesorii validează rezultatele 

învăţării în mod individual (verbal, pe bază de 
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învăţării și 

auto-

evaluare 

învăţării? 

 

... reflectează 

asupra 

educaţiei? 

 

... utilizează 

metode de 

validare 

profesională și 

instrumente de 

auto-evaluare?  

unităţile de 

formare pentru 

învăţare. 

 

Multe dintre 

datele colectate 

nu pot fi 

evaluate. 

aptitudinile și atitudinile 

elevilor și să le evalueze 

modificările. 

 

Toate unităţile de formare 

aplică măsuri de validare și 

de auto-evaluare, care 

includ recomandări de 

îmbunătăţire. Măsurile de 

optimizare sunt evaluate 

periodic. 

procent, la scară ...). Validarea include 

rezultate de grup și dezvoltarea individuală a 

elevilor; validarea poate fi urmărită prin 

intermediul procesului de auto-evaluare a 

elevilor, evaluarea grupului, evaluarea 

formatorului. 

Elevii sunt informaţi cu privire la procesul și 

regulile de validare. 

Auto-evaluarea formatorilor/profesorilor. 

Auto-evaluarea managementului. 

Feedback-ul 

elevilor, 

colegilor, 

management

ului, 

companiilor 

etc.  

... depun eforturi 

pentru a primi 

feedback de la 

diferite părţi 

interesate? 

 

... folosesc 

tehnici de 

feedback-ul ca 

Feedback 360 

Feedback-ul 

este un caz 

excepţional 

Elevii acordă feedback-ul 

formatorilor/ profesorilor. 

 

Formatorii/profesorii 

dezvoltă un concept de 

evaluare corespunzătoare. 

Examinarea conceptelor existente, alegerea 

unui concept adecvat, adaptare și optimizare. 

Exemple de elemente: 

Satisfacţia cursanţilor cu condiţiile 

educaţionale.  

 

Satisfacţia profesorilor/formatorilor cu condiţiile 

de lucru/ de predare/învăţare/management. 
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°? 

 

Există o 

evaluare a 

educaţiei de 

către cursanţi? 

 

Exemple de formulare: 

Feedback-ul personal (nu anonim). 

Discuţiile deschise (pentru cei care învaţă și  

management: de exemplu, prin intermediul 

reprezentanţilor elevilor/loc pentru discuţii 

deschise pe internet). 

Evaluare 

externă 

Sunt 

formatorii/profes

orii interesaţi să 

participe la 

evaluările 

externe? 

Nu sunt 

interesaţi. 

Formatorii/Profesorii iau 

parte la evaluările externe 

pentru a completa 

informaţiile referitoare la 

calitatea proceselor de 

învăţare. 

Susţinerea organizaţiei prin evaluare externă 

(de exemplu, creșterea gradului de 

conștientizare a 

conducerii/administrare/personal). 

 

Participare la evaluări externe. 
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Fişă resursă 9.3.5: Întrebări cheie pentru a reflecta asupra rolului de 

formator/profesor 

  

Tipul de activitate și persoanele implicate: reflecţie de grup, posibilă și ca 

activitate individuală 

Raţionament: Se presupune că imaginea de sine și acţiunile asociate ale 

formatorilor/profesorilor influenţează formarea și calitatea predării în mod decisiv. 

Prin urmare, dezvoltarea acestei imagini de sine și a acţiunilor conexe sunt, de 

asemenea, un aspect important al asigurării calităţii. Principala întrebare este „Ce fel 

de concept de sine nu promovează calitatea formării în ceea ce privește rolul 

profesorilor?“  

Timp: 20 min sau mai mult  

Descrierea metodei: Luaţi materialul ajutător (a se vedea materialul). Parcurgeţi 

rândurile tabelului cu descrierile instrumentelor de reflecţie pentru măsuri de formare 

și de educare (coloanele 1 și 2). Gândiţi-vă la/discutaţi dacă situaţia actuală se 

potrivește cu descrierea din coloana 3. În acest caz veţi găsi în coloana 4 starea ţintă 

dorită și în ultima coloană o serie de metode care susţin asigurarea calităţii în ceea 

ce privește rolul formatorilor/profesorilor în zona aferentă.  

Gândiţi-vă la/discutaţi care dintre metodele menţionate ar putea fi aplicabile în 

cadrul unor anumite condiţii. 

Sursă: adaptare după Monira Kerler et al (2014): Praxishandbuch “QualiTools – 

methoden zur Qualitätssicherung im Training von Gruppen“, pagina 95.
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Material: „Metode de reflecţie privind rolul de formator/profesor”  

Instrument de 

evaluare a 

calităţii 

Întrebări cheie 

„Formatorii/profesorii 

...?” 

Starea actuală 

(Exemplu) 

Scop: rolul dorit al 

formatorilor/profesorilor 

Metode 

Abordarea 

interdisciplinară, 

holistică 

... evaluează măsura 

educativă ca o etapă 

importantă în educaţia 

participanţilor/elevilor?  

Utilizarea specialiștilor pe 

discipline determină ca 

formarea/predarea să se 

concentreze pe această 

temă, mai degrabă decât 

pe dezvoltarea elevilor. 

Formatorii/profesorii nu 

sunt angajaţi în calitate 

de specialiști, dar aplică 

măsuri educaţionale 

interdisciplinare, 

holistice. 

Proiect de învăţare (cu 

privire la practică) 

Alegeţi conţinutul relevant 

și exemple reale din viaţă. 

Faceţi ca toate conexiunile 

între subiecte, teme, 

domenii ale vieţii să fie 

transparente. 

Coordonarea procesului de 

dezvoltare în rândul 

profesioniștilor 

(formatori/profesori/instruct

ori/psihologi) și potenţialii 

angajatori viitoare. 

Predare pe 

bază didactică 

Ce suporturi 

didactice/pedagogice 

Diversitatea metodelor 

existente nu este utilizată. 

Formatorii/profesorii au 

competenţa necesară să 

Identificarea unor abordări 

didactice-metodologice 
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implementează 

formatorii/profesorii? 

 

Metodele orientate pe 

formator/profesor sunt 

cele dominante. 

aplice diverse metode 

pentru a facilita eficient 

procesele de învăţare în 

conformitate cu diferite 

obiective de învăţare, 

caracteristici ale elevilor 

etc. 

relevante corespunzătoare, 

de ultimă oră,  și punerea 

în aplicare a acestora. 

Diversitatea metodelor, 

luând în considerare 

cerinţele elevilor. 

Reflecţie asupra 

diferitelor 

niveluri de 

performanţă ale 

elevilor. 

Cum sunt luate în 

considerare/gestionat

e/sprijinite  nivelurile 

de performanţă diferite 

ale elevilor? 

Sprijinul pentru 

performanţa diferenţiată 

determină dificultăţi, și, 

prin urmare, este deseori 

neglijat. 

Elevii cu niveluri diferite 

de performanţă sunt 

susţinuţi într-un mod prin 

care se realizează 

dezvoltarea și se ating 

obiectivele educaţionale. 

Performanţă de lucru 

diferenţiată, cu pluralism 

metodologic (diverse forme 

de spaţii de învăţare/lucrări 

practice/învăţare 

individuală/învăţarea prin 

cooperare etc.) 

Adaptarea cerinţelor 

complexe la un nivel 

corespunzător fiecărui 

elev. 

Educaţia bazată 

pe competenţe 

Pun 

formatorii/profesorii  

îmbunătăţirea 

competenţelor 

cursanţilor în centrul 

activităţii lor? 

De obicei procesul de 

predare, nu de acţionare, 

este în centru. 

 

 

Formatorii/profesorii își 

cunosc atribuţia de 

educare, stabilind astfel 

cu atenţie  o relaţie cu 

elevii, care este 

construită pe toleranţă, 

respect reciproc, 

Familiarizarea cu situaţia 

personală și socială a 

elevilor, precum și cu 

mediul lor cultural. 

Evaluarea provocărilor 

educaţionale, sociale și 
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egalitate și solidaritate și 

alte valori ale unei 

societăţi democratice. 

 

În centrul procesului de 

învăţare se află 

învăţarea prin acţiune. 

 

Elevii își asumă 

responsabilitatea pentru 

învăţarea lor. 

 

Formatorii/profesorii sunt 

conștienţi cu privire la 

responsabilitatea lor 

pentru calitatea 

procesului de învăţare. 

 

personale ale cursanţilor. 

 

 

Coordonarea conţinutului și 

metodelor didactice în 

funcţie de realitatea vieţii și 

cerinţele și nevoile 

cursanţilor. 

Punerea în aplicare a 

metodelor care 

promovează procesele de 

învăţare independente. 

Declararea transparentă a 

scopurilor/obiectivelor 

proiectelor educaţionale, 

care sunt formulate într-un 

mod care să permită 

elevilor să se conecteze la 

alte domenii/practică etc. 
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Fişă resursă 9.3.6: Consultaţii colegiale – intervizare 

Tipul de activitate și persoanele implicate: feedback și reflecţie între 

formatori/profesori 

Raţionament: Intervizarea, sau consultațiile colegiale reprezintă o oportunitate de a 

reflecta asupra problemelor practice concrete din viaţa cotidiană și pentru a dezvolta 

soluţii într-un grup de colegi. 

În cadrul întâlnirilor periodice, grupul se reunește, iar membrii individuali se consultă 

reciproc. În acest mod colegii beneficiază de experienţa și creativitatea altora. Se 

furnizează recomandări pe baza unor cazuri concrete, printr-o procedură cu faze 

definite. 

Timp: 60 - 90 min 

Descrierea metodei: Tehnica poate fi desfășurată în diferite versiuni. Descrierea a 

două versiuni diferite de mai jos ar trebui să servească drept exemple. Toate 

versiunile au în comun faptul că se definește un moderator, că se respectă structura, 

timpul, modul de apreciere etc. Procedura este fixă. Consultarea este întotdeauna 

legată de un exemplu de un caz concret, pentru care cel care aduce cazul primește 

feedback și consiliere din partea colegiilor, care ar trebui să fie considerate ca 

sugestii/propuneri despre care poate decide să le pună în aplicare sau să le 

respingă. Grupul se află într-un semicerc în jurul persoanei care prezintă cazul, 

moderatorul fiind așezat lângă el. 

Versiunea 1: Grupurile Balint 

Activitatea de grup Balint se bazează pe ideea freudiană a liberei asocieri și este 

adecvată pentru grupuri între 5 și 10 persoane.  

1. Persoana care prezintă cazul descrie practica, preocupările sale etc. Toţi 
colegii ascultă.  

2. Colegii au un anumit timp în care pot adresa întrebări pentru clarificare și 
pentru a primi informaţii aferente cazului (ex. 10 minute).  

3. Persoana care prezintă cazul rămâne tăcută, în timp ce restul participanților 
fac asocieri liniare prin discuţii deschise: imagini, ipoteze, idei, sensibile sau 
insensibile, orice este permis și face parte din activitate.  

4. Moderatorul rezumă asocierile pe posibile interpretări și explicaţii.  
5. Persoana care prezintă cazul își prezintă opinia și comentează asupra 

asocierilor.  
6. Colegii formulează ipoteze/posibile explicaţii/teorii pentru caz. 
7. Persoana care prezintă cazul comentează cu privire la ipoteze. 
8. Colegii formulează posibile soluţii pentru problema descrisă. 
9. Urmează declaraţia finală a persoanei care prezintă cazul. Mulţumiri. 
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Versiunea 2: Steaua intervizării  

Acest model este adecvat pentru grupuri de 8 până la 20 de persoane. 

Procedura este similară celei din grupurile din modelul Balint, dar este mult mai 

structurată pentru feedback pentru colegi. Fiecare persoană are doar o 

întrebare/intervenţie/comentariu pe rând. Aceste menţiuni trebuie să fie pe cât posibil 

concise și precise. Nu se permit întrebări suplimentare sau insistenţe. Totodată, 

persoana al cărui rând este trece la următoarea temă. Dacă este nevoie, se poate 

adăuga o altă rundă de întrebări/asocieri/ipoteze/soluţii. 

Sursă: adaptare după Berlardi, Nando (2002): Supervision – Grundlagen, 

Techniken, Perspektiven. M-nchen, C. H. Beck; Rabenstein, Reinhold/Reichel, René, 

Thanhoffer, Michael (2001): Das Methoden-Set. 5 B-cher f-r Referenten und 

Seminarleiterinnen. 4. Reflektieren. M-nster, Ökotopia 

 

  



 
 

 
 

210 Ghidul metodologiei ROBIN, proiectul Erasmus+ ROBIN - Reinforcing Competences to Build Inclusion 
through a New learning methodology (nr.proiect 2015-1-RO01-KA204-015001) 

 

Fişă resursă 9.3.7: Observarea lecţiilor de către colegi 

 

Tipul de activitate și persoanele implicate: feedback și reflecţie între 

formatori/profesori. 

Raţionament: Autoevaluarea prin observare colegială sau prin „shadowing” se referă 

la perspectiva critică asupra propriului comportament de formare/predare cu ajutorul 

colegilor. Practica este utilă deoarece comportamentele înrădăcinate sunt deseori 

greu de observat, ele putând fi depistate doar de o privire străină, exterioară. 

Timp: în funcţie de durata lecţiei se acordă timp suplimentar ca sesiune de 

informare. 

Descrierea metodei: Observarea colegială presupune participarea la o lecţie a 

colegilor în timpul unei ședinţe de formare/învăţare. Vizitele sunt precedate de o 

pregătire complexă, în care se realizează (și sunt înregistrate în formă scrisă) o 

programare a obiectivelor și așteptărilor observațiilor și a aspectelor care trebuie 

observate și analizate (de ex. gestionarea contribuţiilor de la participanţi/elevi, 

gestionarea conflictelor, implementarea măsurilor didactice).  

După observare, se realizează o întâlnire comună, precum și o evaluare în baza 

aspectelor și obiectivelor convenite anterior.  

Se recomandă proiectarea instrumentului de observare și a foilor de observare 

adecvate, care includ criterii și scheme de notare și vizitarea reciprocă.  

Sursă: adaptare după Scheirsmann et al (2008): Qualität und Professionalität in der 

Bildungs- und Berufsberatung. Bielefeld, Bertelsmann Verlag; Kempfert, Guy/Rolff, 

Hans-G-nter (2000): Pädagogische Qualitätsentwicklung. Ein Arbeitsbuch f-r Schule 

und Unterricht. Weinheim und Basel, Beltz 
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Exemplu: Observaţiile se concentrează pe „gestionarea întrebărilor adresate de 

participanţi” 

Profesor:  

Subiect:  

Data observării: 

Criterii Descriere scurtă Frecvenţă 

Fără reacţii 

 

  

Reacţii non verbale 

 

  

Reacţie pozitivă 

 

  

Reacţie negativă 

 

  

Răspunsul atrage o 

discuţie între participanţi 

și formator/profesor 

  

Răspunsul generează 

discuţii în rândul 

participanţilor 

  

Răspunsuri repetate  
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Fişă resursă 9.3.8: Includerea calităţii în Portofoliul personal și Discuţii 

privind asigurarea calităţii 

 

Tipul de activitate și persoanele implicate: feedback și reflecţie printre 

formatori/profesori 

Raţionament: 

Această metodă a fost dezvoltată pentru a evalua portofoliul personal și standardele 

de etică profesională, precum și propria dezvoltare.  

Discuţia privind dezvoltarea calităţii este o metodă dezvoltată de Asociaţia suedeză 

profesională pentru supervizare, coaching și consultanţă organizaţională pentru 

asigurarea calităţii și pentru dezvoltarea calităţii. Constă într-un discurs specializat 

periodic cu cel puţin doi alţi colegi despre portofoliul personal al calităţii și despre 

orientarea către etica profesională. Prin urmare, instrumentul se bazează pe structuri 

deja existente.  

Timp: 1,5 ore 

Descrierea metodei: Discuţia se concentrează pe dezvoltarea profesională și pe 

lucrul de calitate. Printr-o discuţie specializată realizată periodic cu doi colegi, se 

evaluează portofoliul personal al calităţii și orientarea către/respectarea eticii 

profesionale, și, totodată, acestea sunt supuse discuţiilor cu experţii. Cele cinci 

elemente din portofoliu sunt definite după cum urmează: 

 Conceptul de predare → Care este atitudinea de bază, ce teorie, etc., 
reprezintă baza de acţiune? 

 Proceduri de contract → Care sunt procedurile convenite și cum se realizează 
acordurile?  

 Evaluarea și feedback-ul participanţilor/elevilor →privind satisfacţia, realizările, 
eficienţa etc. 

 Reflecţie asupra acțiunii și proceselor de predare continue → se folosesc 
intervizarea, supervizarea etc. cu ce periodicitate? 

 Educaţie continuă → implică profesorul/formatorul periodic în DPC (dezvoltare 
profesională continuă)? 

 

Un portofoliu al calităţii include toate documentele (concepte de bază, concepte, 

dovezi, formulare etc.) și, dacă este necesar, propriile elemente suplimentare, de 

exemplu referitoare la activităţile de predare, publicaţii specializate, reţele... 

Se creează un raport de rezultate care este pus la dispoziţia tuturor părţilor incluse. 

Sursă: adaptare după „Reglement zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

bei BeraterInnen BSO.“ (www.bso.ch); Österreichischer Verband f-r Supervision und 

Coaching OEVC; SFV Schweizerischer Feldenkrais Verband  

http://www.bso.ch/
http://www.bso.ch/
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Posibile întrebări pentru discuţii: 

Întrebări despre expertiză (cunoștinţe profunde și abilităţi): 

 Care este expertiza dvs. specifică?  
 De ce sunteţi interesat? 
 De ce nu sunteţi interesat? 
 Ce aţi dori să îndepliniţi prin activitatea dvs.? 

 

Întrebări despre DPC: 

 Întrebări/nevoi actuale? 
 Ce și unde trebuie dezvoltat în continuare? Care sunt resursele de care 
dispuneţi? 

 De ce aveţi nevoie? 
 Ce consideraţi că e corespunzător ofertelor de dezvoltare profesională 
continuă? 

 În cazul participării la oferte de dezvoltare profesională continuă: 
o De ce aţi ales această ofertă? 
o Ce aţi învăţat, ce a fost important pentru dvs.? 
o Sunt întrebări/elemente importante care au rămas fără răspuns? 
o Cum integraţi ceea ce aţi învăţat aici în viaţa cotidiană? 
o Aţi recomanda această ofertă? Pentru cine? 
o Care sunt schimbările pe care le doriţi? 
o Care sunt alte planuri de dezvoltare profesională continuă pe care le aveţi? 

 

Întrebări privind etica profesională: 

 Care sunt situaţiile de lucru în care v-aţi atins limitele? 
 Cum puteţi gestiona această situaţie?  
 Cum vă disociaţi de problemele legate de muncă? 
 Dacă sunteţi nesigur, știţi cu cine și unde puteţi discuta despre aceste situaţii 
(de ex. supervizor, grup de colegi specializaţi)? 

 

Întrebări metodologice 

 Care sunt metodele de învăţare pe care le urmăriţi? 
 Care sunt abordările cheie pentru dvs.? 
 Ce întrebări aveţi în minte? 
 Care sunt variantele pe care le cunoașteţi pentru a urmări întrebările 
metodologice? 

 Ce reţele/surse folosiţi pentru lucru? 
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Sugestie pentru Discuţia privind dezvoltarea calităţii: 

Discuţie de dezvoltare a calităţii 

Loc, dată 
 

Nume  

Nume/Coleg I  

Nume/Coleg II  

Portofoliu calitate 

Elemente portofoliu: concept de predare, acorduri, evaluare și feedback, reflectare individuală și 

DPC 

Conceptul de formare: Sunt disponibile unul sau mai multe concepte teoretice (ce explică 

propria metodă de predare). Conceptul (sau mai multe) de predare aplicat în practică poate fi 

prezentat teoretic, intervenţiile din acest context pot fi explicate, iar atitudinea individuală de bază 

poate fi mediată. 

 

 

 

 

 

 

 

Acorduri: Acordul asupra obiectivelor și realizarea acordurilor se fac în baza conceptelor 

teoretice după o clarificare transparentă a ordinii şi a liniilor directoare etice. 
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Evaluare și feedback: Procesele de învăţare sunt evaluate în mod continuu în ceea ce privește 

satisfacţia, performanţa, eficienţa și sustenabilitatea, și, dacă este necesar, se discută cu 

managerul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecţie individuală: Se realizează o reflecţie asupra practicii de predare într-un cadru profesional 

(intervizare, supervizare). 

 

 

 

 

 

 

 

DPC – Dezvoltarea profesională continuă: Dovezi privind zonele de lucru în educaţie continuă, în 

contextul profesional (curs, seminarii, întâlniri etc.). 
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Fişă resursă 9.3.9: Feedback 360° 

 

Tipul de activitate și persoanele implicate: reflecţie și feedback din diferite 

perspective în rândul formatorilor/profesorilor 

Raţionament: 

Instrumentul de feedback 360° funcţionează prin comparaţia voluntară a observaţiilor 

și opiniilor persoanei cu observaţiile și opiniile superiorilor, colegilor sau 

participanţilor/elevilor. Accentul se pune pe diferite perspective ale unor intervievaţi 

diferiţi. 

Timp: - 

Descrierea metodei: 

Această metodă poate fi realizată individual. Specificaţi subiectele pentru care doriţi 

să primiţi feedback. Realizați un formular (a se vedea mai jos) și completaţi-l. 

Întrebaţi cel puţin trei persoane din mediul dvs. să vă acorde același feedback. 

Comparaţi rezultatele și identificaţi-vă punctele forte și slăbiciunile. 

Totodată, solicitaţi opiniile persoanelor implicate în feedback-ul dvs. 360°, cu privire 

la ce ar fi putut fi realizat diferit. 

Sursă: adaptare după SEALLL – Self-evaluation in adult lifelong learning, 

www.sealll.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sealll.eu/
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Exemplul șablon pentru feedback 360°: 

Selectaţi 3 calităţi care sunt foarte bine dezvoltate și 3 care în opinia dvs. trebuie dezvoltate în 

continuare. Scrieţi numărul în coloana aferentă. 

Care trebuie 

dezvoltate 

suplimentar 

 

Calităţile mele ca profesor/formator 

Bine 

dezvoltate 

 
1. Reușesc să leg relaţii cu 

elevii/participanţii/cursanţii. 
 

2. Pot motiva elevii/participanţii/cursanţii prin: 

comunicarea de informaţii importante și preiau 

din entuziasmul lor pentru a-l consolida. 

3. Eu însumi sunt un elev curios și acţionez ca un 

model pentru alţi cursanţi. 

4. Sunt un profesor/formator experimentat și îmi pot 

demonstra abilităţile. 

5. Sunt un bun ascultător și sunt sensibil la opiniile 

elevilor/participanţilor/cursanţilor. 

6. Observ cu atenţie comportamentul 

elevilor/participanţilor/cursanţilor în situaţii 

practice și la întâlnirile de sprijin. 

7. Evaluez comportamentul și caracterul 

elevilor/participanţilor/cursanţilor fără prejudecăţi. 

8. Acord feedback-ul necesar. 

9. Sunt clar și concis în comunicările pe care le fac 

(dezvălui lucruri în loc să le ignor). 

10. Îmi susţin elevii/participanţii/cursanţii, însă nu 

devin prea implicat în ceea ce privește 

problemele lor. 

11. Am un interes profesional în desfășurarea de 

sarcini, îmi valorizez rolul ca profesor/formator și 

mă comport întocmai. 

12. Lucrez strategic și sistematic. 

13. Pot reflecta asupra activităţii mele și asupra 

fundamentelor teoretice. 
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