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Dragi profesori, 

 

 

Prin intermediul acestui ghid ne propunem să împărtăşim experienţele 

teoretice și practice dobândite în cadrul proiectului ”Şanse egale pentru toţi” 

(Equal chances for all - 2020-1-RO01-KA101-079234) derulat de către 

C.Ş.E.I. ”Paul Popescu Neveanu” Timişoara, proiect  finanţat prin programul 

de finanţare al Uniunii Europene Erasmus+, prin participarea la mobilitatea 

desfășurată în perioada 02-06.03.2022 în Puerto de la Cruz de Tenerife, în 

cadrul căreia a avut loc programul de formare ”Metode inovative în clasa 

incluzivă” organizat de către EDU2GROW Portugalia. 

 

Acest ghid poate fi considerat o resursă metodologică pentru profesorii 

implicați în educația și intervenția psihopedagogică a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale și nu numai, oferind o serie de jocuri şi activităţi 

practice care au la bază Metoda Educației Outdoor. 

 

În cadrul ghidului veţi regăsi jocuri utile în activitatea didactică: jocuri 

de energizare şi spargerea gheţii, jocuri de intercunoaştere şi socializare,  

jocuri de formare a grupurilor, jocuri de cooperare şi comunicare,.  

 

”Vânătoarea de comori”, un joc cu caracter transdisciplinar specific 

metodei de educație nonformală de tip outdoor, este adaptată activităților de 

învățare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în cadrul disciplinelor 

curriculare și modulelor de terapii educaționale complexe și integrate. 
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O altă metodă prezentată în ghid cu rol în managementul conflictelor 

este programul „Alegerile lui Kelso”, un instrument cu ajutorul căruia se 

construiesc abilități esențiale pentru viață, conceput de către Barbara Clark și 

Diane Hipp.  

 

 

                       

 

   

 

 

                               



 
 
 

 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

5 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

METODA EDUCAȚIEI OUTDOOR 

 

 

Educația, în esență, are drept scop esențial scoaterea ființei umane din starea primară, 

biologică și ridicarea ei spre starea spirituală, culturalizată. După M. Ionescu si V. Chis, „prin 

educație desemnăm un ansamblu de influențe care contribuie la formarea omului ca om, 

respectiv acțiunea de modelare a naturii umane în direcția realizării unor finalități în temeiul 

unor valori sociale acceptate.”Fiecare individ poate învaţa în cele mai diferite contexte - la 

şcoală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi 

etc. Altfel spus, se poate învăța în orice context, în orice situație, în orice moment activ. 

Din analiza caracteristicilor și funcțiilor educației, rezultă că asupra personalității în 

curs de dezvoltare sau de perfecționare se exercită variate categorii de influențe și acțiuni, 

fiecare cu altă forță de modelare, sensibilizare, cu alte efecte. Formele de influențare 

educativă pot fi grupate în trei mari categorii: educația formală, educația nonformală, educația 

informală. 

Educația formală reprezintă model de educație organizat, instituționalizat, 

obligatoriu, structurat în mod sistematic, măsurabil și administrat în conformitate cu un 

anumit set  de  legi  și  norme, care prezintǎă un curriculum destul de rigid în ceea ce privește 

obiectivele, conținutul și metodologia. 

Educația nonformală este un model de educație în care participarea elevului este  

voluntară. Educația nonformală este planificată și centată pe elev. Procesul educativ în educația 

nonformală are un curriculum și o metodologie mai flexibilă. Activitățile de educație 

nonformală pot avea loc atât în afara instituțiilor cât și în școli, în diferite contexte. Nevoile și 

interesele elevilor sunt luate în considerare. Procesele educative bazate pe o metodologie și un 

curriculum flexibil capabile să se adapteze la nevoile și interesele elevilor, pentru care timpul 

nu este un factor prestabilit, nu corespund educației formale, dar se încadrează în așa-

numita educație nonformală. 
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Educația informală este diferită atât de educația formală cât și de cea nonformală, cu 

toate că, în anumite cazuri, se află într-o relație strânsă cu ambele. Ea nu corespunde unei 

viziuni organizate și sistematice a educației; educația informalǎ nu include obiectivele și 

temele ce apar de obicei în programele școlare tradiționale. Nu existǎ nici un control general 

asupra activitǎților desfǎșurate, educația informalǎ nu are în vedere furnizarea de diplome; ci 

doar completeazǎ atât educația formalǎ cât și cea  nonformală. Este de  asemenea  spontană, 

bazată pe experiențele și contextele din viațǎ de zi cu zi. 

Educaţia  nonformală  oferă  un  set  de  experienţe  sociale  necesare,  utile  pentru  

fiecare  copil, tânǎr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin: 

 valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; 

 oportunitǎţi pentru valorificarea experienţelor de viață ale elevilor, prin cadrul mai 

flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învǎţare cotidiene; 

 participare voluntarǎ, individualǎ sau colectivǎ; 

 modalitǎţi flexibile de a rǎspunde intereselor elevilor;  

 gama largǎ de activitǎţi pe care le propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce 

activități să participe; 

 dezvoltarea competenţelor pentru viaţǎ şi pregǎtirea tinerilor pentru a deveni cetǎţeni 

activi;  

 pe lângǎ informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care 

se încadreazǎ proiectele sau activitǎţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacitățile 

organizatorice, capacități de autogospodǎrire, de management al timpului, de gândire 

criticǎ, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme; 

 un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacitǎţi, de 

manifestare a talentelor în artǎ, culturǎ, muzicǎ, sport, picturǎ, IT, etc. sprijinind incluziunea 

școlarǎ și socialǎ. 

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, învăţarea în contexte nonformale este 

considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de 

învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de 

învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea 

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 
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Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: 

competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, 

responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de gestionare 

a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice etc. Întrucât aceste competenţe au 

relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului, contribuind deopotrivă la 

participarea activă în societate şi pe piața muncii, acestea sunt complementare celor 

achiziţionate prin educaţia formală. Metodele utilizate sunt foarte diferite de pedagogia 

utilizată în educaţia formală. În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin 

acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea de voluntariat. 

Școala, furnizorul principal de educație formală, se găsește adesea într-o scindare a 

educației de societate, de viața curentă a elevilor.  

În mare parte, educația formală a fost considerată o activitate de interior, spațiul 

educațional în aer liber, privit ca un spațiu de sprijin al școlii interioare, este locul unde, 

uneori, se desfășoară activități de mediu sau despre mediu. Cu toate acestea, mediul 

educațional în aer liber este privit că un spațiu holistic unde toate nevoile de dezvoltare pot fi 

promovate, acest lucru se poate realiza cu succes prin activități de educație outdoor.  

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, iar într-o 

definire simplistă, putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer 

liber. Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, 

programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.  

Educaţia outdoor se pliază cel mai bine pe cea nonformală, întrucât ca şi aceasta, 

educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de 

învăţare, minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o utilitate practică imediată 

cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de învăţare şi un 

conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o structură şi o 

planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa 

participanţilor.  

Atât educaţia nonformală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia 

formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea 

de amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un 
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sistem educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe termen 

lung, permit acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se 

axează în aceeaşi măsură şi celor care o implementează (în speţă profesorilor) şi celor care fac 

obiectul învăţării (în speţă elevii).  

Acest tip de educație poate fi integrat cu succes în disciplinele din aria curriculară 

”Matematică și științe”. Studierea mediului se întemeiază pe o abordare de investigare, în care 

punctele de plecare includ cunoştinţele, abilităţile, valorile şi experienţa existentă a elevilor, 

ce pot fi mai bine valorificate în aer liber. Elevii încep să studieze în clasa pregătitoare – clasa 

a II-a, Matematică și explorarea mediului, apoi Ştiinţe ale naturii doar în clasele a III-a și a 

IV-a, iar din clasa a V-a învaţă discipline separate. Prin studiul disciplinei Ştiințe ale naturii, 

se urmăreşte ca elevii să observe şi să perceapă lumea ca un întreg cu diferite elemente 

componente, între care au loc procese şi fenomene caracteristice, şi să fie stimulat interesul 

elevilor pentru cunoaştere. În cadrul disciplinei Ştiințe ale naturii, învăţarea trebuie să se 

dezvolte în mod normal, pornind de la ceea ce ştie elevul către descoperirea, pe cale 

experimentală, a varietăţii naturii şi fenomenelor. Rolul cadrului didactic este acela de a-l 

ghida pe elev în descoperirea naturii printr-un contact direct cu aceasta, iar educația outdoor 

este contextul cel mai potrivit. 

„Există mai mult în tine decât crezi!”, era motto-ul după care se ghida Kurt Hahn, 

fondatorul primei școli de Educație Experiențială Outdoor – Outward Bound  în 1941. În 

opinia lui, societatea modernă suferea de câteva „boli”, acestea apărând ca revers negativ al 

evoluției tehnologiei: declinul condiției fizice, al spiritului de antreprenoriat, al imaginației, 

creativității și abilităților practice, al autodisciplinării și al compasiunii interumane. Modelul 

educațional din școala lui Hahn putea fi sintetizat în următorul citat: „Consider că principala 

sarcina a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o curiozitate 

inovatoare, o voință invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra 

tuturor: compasiune!”.  

Toate aceste atribute dezirabile în dezvoltarea elevilor pot fi atinse prin activități 

desfășurate în aer liber care îi inspiră pe elevi către descoperire prin cooperare. Obiectivele 

generale ale educaţiei outdoor fiind:  

 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de echipă, 
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îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc.  

 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor 

care o aplică, cât şi elevilor.  

 Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  

 Posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema 

identificată,  permite escaladarea unor nivele înalte de imaginație în vederea obţinerii 

rezultatelor propuse.  

Aceste obiective vizează integrarea elevilor în societate și permite o apropiere a școlii 

către viața cotidiană, atenuând granițele dintre învățarea școlară din educația formală, așa cum 

era percepută în vechea paradigmă și învățarea orientată către acumulări pragmatice, valide și 

necesare funcționării normale a oricărei persoane în spațiul social.  

Practicarea educației outdoor de-a lungul timpului a reliefat e serie de caracteristici 

care contribuie la dezvoltarea personală a educaților, dar și a educatorilor. Educaţia outdoor 

oferă un context prielnic pentru dezvoltarea copiilor prin posibilitatea contactului direct cu 

natura, ceea ce reprezintă un bun prilej de cunoaștere și înțelegere a lumii în care trăim și, 

totodată, modalitate benefică pentru formarea atitudinilor şi comportamentelor dezirabile faţă 

de mediu.  

Este o puternică sursă de experienţe de învăţare într-un mediu relaxant, liber, fără 

constrângerile impuse de „cei patru pereţi ai unei săli de clasăˮ poate oferi copiilor 

nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspirațional şi de natură 

să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între copii, bazată pe 

sprijin reciproc, ceea ce contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, conexiunea între elev-

elev, elev-profesor duce la creşterea gradului de participare activă.  

Și nu în ultimul rând, educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care 

întâmpină dificultăţi-astfel educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite 

copiilor care în mod uzual întâmpină dificultăţi de învăţare şi au un nivel scăzut de 

performanţă şcolară, să devină motivaţi. Un număr mare de elevi cu dificultăți de înțelegere și 

aplicare a cunoștințelor din domeniul științelor naturii, concretizate printr-o scădere a 

interesului pentru studiul acestora. 
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Educația outdoor poate reprezenta o soluție viabilă prin abordarea integrată a 

științelor, apropiată modului în care copilul înțelege mediul. Un copil nu percepe lumea prin 

fenomene și procese biologice, fizice sau chimice, ci ca ansamblul și complexitatea mediului 

cu ale cărui probleme înțelegerea sa este confruntată.  

Studiul disciplinei Științe ale naturii trebuie realizat în strânsă legătură cu 

particularitățile psiho-fizice ale copilului, asigurându-se trecerea de la cunoașterea concretă, 

nemijlocită la cunoașterea abstractă, mijlocită de cuvânt și imagine în concordanță cu 

procesele gândirii, pentru că raţiunea de a fi a curriculum-ului nu este conţinutul, ci elevul, cu 

tot ceea ce trebuie să reprezinte el ca produs al unui demers educaţional (Niculescu, R. M., 

2003). Ştiinţele ale naturii ca disciplină de învăţământ trebuie să vizeze observarea şi 

perceperea lumii în întregul său cu componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, iar 

învăţarea să se realizeze prin înţelegere şi aplicare, nu prin teoretizare excesivă.  

Spațiul oferit de grădină, sere, curtea școlii, parcurile sunt medii de învățare unde jocul 

inițiat neîntrerupt și activitatea cooperativă și investigativă sunt esențiale în această abordare a 

educației. Beneficiile asupra sănătății fizice și mentale obținute din aceste experiențe din 

exteriorul clasei au fost accentuate, ceea ce a condus la o conștientizare generală a mediului 

de predare în aer liber complementar mediului educațional interior. Educatorii profesioniști 

trebuie să-și planifice activitățile didactice într-un spațiu educațional, atât în interior, cât și în 

aer liber, pentru a oferi un context pozitiv pentru învățare și predare. Copiii trebuie să aibă 

oportunități de a se juca și a învăța în interior și în aer liber. Furnizarea de experiențe bine 

planificate bazate pe învățarea prin investigare în aer liber este o modalitate de dezvoltare de 

idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între participanți, o îmbinare a activităţii individuale 

cu cele colective, scopul fiind de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe 

conexiuni între concepte. De asemenea, oferă posibilitatea elevului de a se implica activ în 

procesul de învățare, realizând permanente integrări și restructurări în sistemul rațional 

propriu, ceea ce conferă cunoștințelor un caracter operațional accentuat.  

Investigația stimulează inițiativa elevilor pentru luarea deciziilor, oferind un nivel de 

înțelegere mult mai profundă asupra evenimentelor și fenomenelor studiate, motivând în 

același timp elevii în realizarea activităților propuse. Investigaţia este încadrată teoretic ca o 

metodă alternativă de evaluare asemănătoare proiectului, dar deosebindu-se de acesta prin 
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faptul că nu are o amploare aşa de mare și toate cele trei etape se realizează la clasă, însă 

aceasta este o și mai valoroasă metodă de învățare ce începe cu activitatea cadrului didactic și 

se bazează pe activitatea în grup dirijată de profesor, dar care conduce la învățarea prin 

descoperire unde primează aportul personal, realizându-se un echilibru între învățător și 

activitatea investigațională a elevului.  

Metoda investigației îi ajută pe elevi să învețe să își pună întrebări, să caute explicații, 

să identifice relațiile de cauzalitate și să își dezvolte mecanismele cognitive care conduc la 

formarea gândirii critice, a capacității de a rezolva probleme noi, și a creativității.  

Creativitatea, în vremurile actuale, este cu atât mai mult o necesitate socială și 

economică. Conceptul de creativitate se aplică tuturor, de la copilul care se joacă până la 

inventator sau artist. Definită ca „un complex de însușiri și aptitudini psihice care în condiții 

favorabile generează produse noi și de valoare pentru societate” (Al. Roșca), creativitatea 

poate fi dezvoltată începând de la vârste fragede. În școală, activitățile care se limitează la 

descrierea sau analiza unui lucru nu stimulată creativitatea, pentru formarea inteligenței 

creatoare trebui să proiectăm activități de învățare care să realizeze conexiuni mai profunde, 

să cerceteze necunoscutul și diferitul, tot ce este altfel, procedând într-un mod inedit.  

Procesul creator în cadrul activităților outdoor presupune parcurgerea următoarelor 

etape:  

 pregătirea acțiunii complexe bazata pe identificarea problemei;  

 analiza datelor problemei;  

 stabilirea premise;  

 identificarea resurselor posibile necesare;  

 acumularea și selecționarea informației necesare pentru abordarea corecta a problemei;  

 prelucrarea și sistematizarea informației stocate;  

 elaborarea strategiei de rezolvare.  

Educația outdoor oferă acest context în care investigația poate fi valorificată prin 

apariția ideilor noi și încurajează acest mod de a privi lucrurile stimulându-l printr-o 

interogație permanentă, ce-l pune pe subiect în situația de a se reanaliza și restructura 

continuu.  
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Creativitatea elevilor se identifică ca fiind un indicator al unei strategii educaționale 

corecte, acest fapt fiind consecința metodologică cea mai importantă a activităților de 

dezvoltare a creativității elevilor. Elevii care frecventează lecțiile în care se aplică activități 

de creativitate sunt mai energici, mai interesați de materiile învățate, rezolvă implicativ 

problemele.  

Pentru a fi posibilă o astfel de perspectiva novatoare, este necesară ceea ce psihologul 

J. P. Guilford definea că fiind gândirea divergență, care nu se limitează la stereotip sau ceea 

ce este cunoscut, comparativ cu gândirea divergență, al cărei câmp de cercetare și analiză 

este limitat prin conformism și repetabilitate. 
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JOCUL CA METODĂ DE ÎNVĂŢARE PRIN DESCOPERIRE 

ÎNVĂŢAREA EXPERENŢIALĂ 

 

 

 

Principiul de învăţare prin descoperire a devenit în ultimii ani o idee unanim acceptată 

în procesul de predare-învăţare. Participanţii învaţă mai bine atunci când sunt direct implicați 

în acțiune, decât atunci când citesc, ascultă sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de 

învăţare experienţială. 

 

Cu toate acestea, în grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi şi alte instituţii educaţionale 

pentru copii, tineri şi adulţi, metodele pasive de învăţare sunt utilizate ore întregi, chiar şi zile 

fără de sfârşit. 

 

Să admitem că unele dintre ele oferă participanţilor mai multe informaţii decât le 

dezvoltă deprinderile. Totuşi, în activităţile de formare de orice tip, cu axarea pe schimbarea 

comportamentală şi atitudinală, învăţarea activă este la sigur cea care trebuie încurajată. (Iosif 

M., Claudia C., Alexandra Ş., şi colab., Chişinău, 2005). 

 

 

I. JOCURI DE ENERGIZARE ŞI SPARGEREA GHEŢII 

 

 

1. Dansul baloanelor 

Mărimea grupului: 8 – 15  participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale:  baloane şi sfoară 

Obiective 

Energizarea grupuilui şi destinderea admosferei. 

Desfăşurarea jocului 

Participanţii formează perechi. După ce fiecare pereche a umflat balonul, îl va prinde de 

glezna unuia din cei doi. Animatorul include muzica şi toţi dansează, fac piruete, dar, mai ales, 

încearcă să spargă cât mai multe baloane. În acelaşi timp, perechile încearcă să-şi protejeze 

propriul balon, perechea rămasă fără balon iese din joc. Câştigă ultima pereche rămasă pe pista 

de dans. 
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 2. Ghicește la ce m-am gândit 

Mărimea grupului: 10 persoane 

Timp: 10 minute 

Materiale: nimic 

Obiective 

Să se relaxeze, să-şi îmbunătăţească starea de spirit şi să se distreze. 

Desfășurarea jocului 

Un voluntar este ales ghicitor. El va ieşi din sală pentru câteva clipe. Între timp ceilalţi se vor 

gândi la o denumire de animal, pasăre, peşte sau plantă. La întoarcere ghicitorul trebuie să afle 

cuvântul. În acest scop el va adresa grupului întrebări la care se poate răspunde doar prin „da” 

sau „nu”. 

 

 3. Silabe muzicale 

Mărimea grupului: 10 persoane 

Timp: 10 minute 

Materiale: nimic 

Obiective  

Energizarea şi relaxarea grupului.  

Desfășurarea jocului  

I se propune unui voluntar să iasă din sală. Grupului i se spune un cuvânt din cel puţin trei 

silabe (de exemplu, ma-ri-nar). Se formează trei subgrupe (corespunzătoare fiecărei silabe). 

Aceste grupuri  îşi vor rosti concomitent silaba, fredonând-o pe o melodie. Ulterior se invită 

persoana care a ieşit din sală pentru a încerca să ghicească cuvântul în întregime. Dacă 

reuşeşte, poate propune următorul cuvânt. 

 

4. Elefantul  

Marimea: 10 – 30 participanti 

Timp: 15 minute 
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Materiale: nimic 

Obiective 

Energizarea şi relaxarea grupului. 

Desfăşurarea jocului 

 Participanţii formează un cerc. Un voluntar stă în mijloc şi când arată spre cineva strigă 

„Elefantul!”. Acel participant va ridica ambele mâini la urechi. Vecinul din dreapta 

„elefantului” va ridica mâna dinspre „elefant” la urechea stângă a sa, în timp ce vecinul din 

stânga va ridica mâna apropiată de „elefant” la urechea dreaptă. Dacă unul din cei trei face o 

greşeală acoperind urechea care nu trebuie, sau folosind ambele mâini în loc de una, ori nu 

reacţionează deloc, atunci respectivul participant va ieşi în mijloc şi va continua jocul. 

 

 5. Apă, foc, furtună 

Mărimea grupului: 10 – 15  participanţi 

Timp: 10 minute 

Materiale:  scaune 

Obiective 

Energizarea grupului şi formarea unei admosfere plăcută pentru următoarele activităţi. 

Desfăşurarea jocului 

Aranjează scaunele în formă de semicerc şi explică regulile: când veţi rosti „Apă”, toţi vor 

urca pe scaune pentru a nu-şi uda picioarele, când vei striga„Furtună”, toţi se vor aşeza în 

mijlocul semicercului, iar la comanda „Foc”, participanţii vor fugi afară din semicerc. 

Alternează comenzile de câteva ori şi încheie activitatea până va scădea energia grupului. 
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II. JOCURI DE INTERCUNOAŞTERE ŞI SOCIALIZARE 

 

 

1. Trenul prenumelor 

Mărimea grupului: 6 – 30 partcipanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: nimic 

Obiective  

A însuşi numele participanţilor din grup într-o formă dinamică şi integrantă. 

Desfăşurarea jocului 

Toţi jucătorii stau într-un cerc. Un jucător este „locomotiva”, simulând sunete şi mişcări 

respective, mergând în cerc până se opreşte în faţa unei persoane şi dacă îi cunoaşte numele, îl 

pronunţă tare, făcând simultan gesturile unui semafor cu bariere de la trecerea căii ferate. Apoi 

se întoarce cu spatele spre participant şi îl prinde de mâini, ca un nou vagon. Porinind 

împreună, se deplasează în cerc până la un alt participant. Tot „echipajul” strigă numele 

persoanei ce se integrează şi îşi continuă drumul. Jocul se termină odată cu epuizarea 

numărului de jucători. 

 

2. Mingea fierbinte 

Mărimea grupului:  10 - 30 participanți 

Timp: 15 minute 

Materiale: o minge sau alt obiect pentru a-l arunca 

Obiective  

Cunoașterea numelui participanților, inițierea cunoașterii reciproce în grup. 

Desfășurarea jocului 

Jocul trebuie să se realizeze cât mai repede posibil. Mingea e foarte fierbinte și "frige". Toți 

stau în cerc. Animatorul explică regulile: persoana ce prinde mingea trebuie să se prezinte 

spunând numele (cum i-ar plăcea să i se spună), de unde vine, preferințele, unele dorințe. 
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Toate acestea trebuie facute cât mai repede posibil, pentru a nu se,, frige,,. Imediat ce s-a facut 

prezentarea, mingea e aruncată mai departe. Jocul continua până când toate persoanele s-au 

prezentat. 

 

3. Lipici 

Mărimea grupului:  10- 30 participanți 

Timp: 15 minute 

Materiale: cariocă sau markere, hârtie, lipici sau scoci 

Obiective 

Însușirea numelor tuturor prin intermediul unor elemente vizuale, dezvoltarea creativității și 

expresivitatea plastică. 

Desfășurarea jocului 

Fiecare participant, în afară de faptul că își spune  numele și cum i-ar plăcea să fie numit în 

grup, face o caricatură, sau desenează ceva ce l-ar reprezenta. În timpul exercițiului 

participanții nu pot să discute între ei și să-și arate desenele. După aceasta desenele sunt 

afișate, iar participanții incearcă să  ghicească pe cine le reprezintă acestea. 

 

4. Prenume/ adjectiv/ animal 

Mărimea grupului: 6 – 30 participanţi 

Timp: 20 minute 

Materiale: nimic 

Obiective 

Însuşirea prenumelor prin asociere cu un adjectiv sau un animal. 

Desfăşurarea jocului 

Participanţii stau în cerc. Animatorul anunţă primul tur, în timpul căruia fiecare îşi va spune 

prenumele. În al doilea tur, participanţii se gândesc la un adjectiv care i-ar descrie. Adjectivul 

trebuie să înceapă cu aceeaşi literă ca şi prenumele lor, de exemplu „Eu sunt Florin şi sunt 

fericit” sau „Eu sunt Sorina şi sunt surprinzătoare”. În timpul ultimului tur, participanţii 

numesc un animal (sunt acceptate şi denumiri de păsări, insecte) care la fel începe cu aceeaşi 
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literă ca şi prenumele lor. Ca alternativă, participanţii se pot prezenta spunându-şi numele şi 

prenumele, iar apoi două calităţi care îi caracterizează, de exemplu „Petru Anghel – plăcut şi 

amabil”. 

 

5. Cutia cu surprize 

Marimea grupului: 10 - 30 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: scaune 

Obiective  

Însuşirea numelor participanţilor într-o manieră dinamică.  

Desfăşurarea jocului 

Tot grupul se aranjează în cerc. Cineva se ridică şi îşi spune numele. Ex. X. Apoi prezintă 

patru persoane ce stau la stânga sa, începând cu cea mai îndepărtată: "Vasile, Ionel, Maria, 

Gheorghe". După ordinea în care au fost prezentate, persoanele numite se ridică şi se aşează la 

loc. Apoi, persoana din dreapta lui X face la fel. 

 

III.   JOCURI DE FORMARE A GRUPURILOR 

 

1. Bula de apă 

Mărimea grupului: 10 – 30 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: nimic 

Obiective 

Formarea unui grup de lucru cu ajutorul unei perechi prin atingerea cu altă pereche de 

coechipieri. 

Desfăşurarea jocului 

Stând faţă în faţă, 2 participanţi se ţin de mâini şi se rotesc prin sală. Când se ating de o altă 

pereche, bat din palme unii cu alţii, se destramă şi formează altă „bulă de apă”, unindu-se cu 

un partenerii din cealaltă pereche. 
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2. Ferma veselă 

Mărimea grupului: 12 – 30 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: cartonaş cu animal 

Obiective 

Formarea grupului de lucru prin întrunirea animalelor de acelaşi fel. 

Desfăşurarea jocului 

Distribuie participanţilor câte un cartonaş cu imaginea şi denumirea unui animal (de exemplu 

vacă, purcel, găină, cal, capră etc.). Numărul animalelor pe care le introduci depinde de 

numărul de grupuri pe care doreşti să le formezi. La un semnal participanţii încep să se mişte 

prin sală şi să producă mişcări şi sunete caracteristice animalului de pe cartonaş. Mişcarea 

continuă până când toate animalele de acelaşi fel s-au întrunit. 

 

3. Meniul 

Mărimea grupului: 12 – 20 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: cartonaşe cu diferite alimente 

Obiective 

Formarea grupului de lucru prin realizarea unui meniu pentru un moment al zilei. 

Desfăşurarea jocului 

 Împarte participanţilor cartonaşe cu diferite alimente. Roagă-i să alcătuiască un meniu din 

atâtea feluri de mâncare câţi participanţi doreşti să fie în grup pentru micul dejun, prânz sau 

cină. 

 

4. Obiectul meu 

Marimea: 10 - 30 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: nimic 
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Obiective 

Formarea grupului de lucru prin extragerea obiectelor personale. 

Desfăşurarea jocului  

 Fiecare participant pune într-o grămăjoară un obiect pe care îl are cu sine (un ceas, un papuc, 

o agrafă, o brăţară, un şiret etc.). Apoi câţiva participanţi (numărul lor corespunde numărului 

de grupuri care urmează să fie formate) cu ochii închişi extrag atâtea obiecte, câţi participanţi 

vor fi într-un grup. Astfel, necondiţionat s-au format echipe. 

 

 5. Literele 

Mărimea grupului:  10- 20 participanți 

Timp: 15 minute 

Materiale: fişe cu litere 

Obiective  

Formarea grupelor de lucru şi implicarea participanților în activitate. 

Desfășurarea jocului 

Selectează atâtea cuvinte câte grupuri vei dori să formezi. Numărul literelor care vor alcătui 

cuvântul va coincide cu numărul participanţilor dintr- un grup. Scrie fiecare literă pe o fişă şi 

distribuie-le participanţilor. După ce toţi au extras câte o literă, vor reconstitui cuvintele şi vor 

rămâne să lucreze în grupurile respective. 
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IV.   JOCURI DE COOPERARE ŞI COMUNICARE 

 

 1. Scaunele 

Mărimea grupului: 10 - 20 participanţi 

Timp: 30 minute 

Materiale: scaune, fâşii de hârtie 

Obiective  

Să se simtă parte a unui grup, să asigure echilibrul între dorinţa de a fi independent şi nevoia 

de a menţine relaţii  cu ceilalţi. 

Desfășurarea jocului  

Pregăteşte fâşii mici de hârtie şi scrie pe ele câte una din următoarele instrucţiuni: 

 Instrucţiunea A: aranjaţi toate scaunele în cerc (15 minute). 

 Instrucţiunea B: aranjaţi toate scaunele lângă ușă (15 minute). 

 Instrucţiunea C: aranjaţi toate scaunele lângă fereastră (15 minute). 

La începutul jocului oferă fiecărui participant câte o fâșie cu una din cele 3 instrucţiuni 

şi  este rugat să nu o arate nimănui. La semnal, fiecare va  urma instrucţiunea sa. Comunicarea 

verbală este interzisă. După 15 minute discută cu tot grupul cele întâmplate. Întreabă-i dacă au 

urmat instrucţiunile, care a fost atitudinea lor faţă de persoanele care făceau ceea ce făceau şi 

ei sau altceva, ce au înţeles pe parcursul activităţii şi ce strategie au adoptat: au colaborat, s-au 

certat, au  cedat? 

 

 2. Zboară, balonule! 

Marimea: 10 - 30 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: baloane 

Obiective 

Dezvoltarea cooperării şi comunicări la nivel de grup, realizarea împreună a unei strategii de a 

menţine balonul în aer. 
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Desfăşurarea jocului 

Participanţii formează 2 sau mai multe echipe. Fiecare echipă îşi umfl ă câte un balon. 

Participanţii din aceeaşi echipă se ţin de mâini, stând în cerc, ca şi cum ar face o horă! Când 

balonul unei echipe se atinge de pământ, aceştia pierd un punct. Când o echipă pierde 10 

puncte, iese din joc. Ultima echipă care rămâne, câştigă! 

 

3. Din vas în vas 

Mărimea grupului: 6 – 15 participanţi 

Timp: 15 minute 

Materiale: pahare de plastic 

Obiective 

Dezvoltarea cooperării în cadrul grupului pentru a duce sarcina la sfârşit. 

Desfăşurarea jocului 

Toţi formează un cerc. Fiecare participant are câte un pahar de plastic în dinţi. O singură 

persoană are paharul plin cu apă. Scopul lui este să o verse în paharul vecinului, fără a 

atinge paharul cu mâinile. Jocul se termină atunci când apa ajunge înapoi la „sursă”. 

 

4. Steagul 

Mărimea grupului: 10 – 15 participanţi 

Timp: 20 minute 

Materiale: carioci, coli de hârtie, bandă adezivă, foarfece. 

Obiective 

Dezvoltarea comunicării şi a colaborării la nivel de grup prin realizarea unui steag 

reprezentativ echipei. 

Desfăşurarea jocului 

Participanţii formează echipe de 3-5 persoane. Fiecare echipă primeşte un set de carioci, coli 

de hârtie, bandă adezivă, foarfece. Sarcina lor este să inventeze un steag pentru noua lor grup, 

care să îi reprezinte. Când sunt gata, echipele îşi prezintă steagul şi îşi motivează alegerea.  
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5. Figura uriaşă 

Mărimea grupului: 10 – 15  participanţi 

Timp: 20 minute 

Materiale:  hârtie albă şi foarfece. 

Obiective 

Dezvoltarea muncii în echipă, a cooperării şi comunicării la nivelul grupului. 

Desfăşurarea jocului 

Întregul grup va forma o serie de figuri geometrice pentru a „construi” o figură umană, de 

exemplu un cerc mic care să reprezinte capul, o linie mică pentru gât, un pătrat sau un oval 

pentru corp etc. Încurajează creativitatea participanţilor şi lasă-i să creeze singuri figura. Când 

părţile vor fi asamblate, animatorul le va da o serie de indicaţii, pe rând, iar participanţii vor 

acţiona ca un tot întreg. Exemple de acţiuni: „Capul are mâncărimi, scarpină-l!”, „O minge de 

fotbal se află la picioarele tale – loveşte-o!”, „Ţi s-a dezlegat şiretul – leagă-l!”, „Îţi curge 

nasul – suflă-l!”,  „Ţi-au căzut pantalonii – apleacă-te şi ridică-i!” etc. 
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VÂNĂTOAREA DE COMORI 

 

Un alt joc prin care elevii învaţă prin descoperire este „Vânătoarea de comori”, o 

metodă non-formală de tip activ-participativ cu caracter transdisciplinar.  

În cadrul acestei activități, care poate fi desfășurată în spațiul interior/exterior, elevii își 

dezvoltă abilitățile cognitive, socio-emoționale într-un cadru stimulativ de învățare.  Această 

metodă stimulează munca în echipă și oferă elevilor posibilitatea de a găsi împreună soluții 

pentru rezolvarea unor probleme. Jocul „Vânătoarea de comori” poate fi adaptat pe discipline 

astfel: 

 

 STIMULARE COGNITIVĂ 

Corabia piraților 

Căutătorii de comori doresc să găsească comoara pierdută de pe corabia piraților 

scufundată în urma unei bătălii din secolul trecut. Ei trebuie să găsească indiciile care să-i 

ducă la această corabie, trebuie să afle numele corăbiei unde este ascunsă comoara. Pentru 

aceasta au de rezolvat câteva sarcini care să-i ducă la comoară și au nevoie de ajutor. De aceea 

vă solicită ajutorul. 

 

Sarcina 1: 

Drumul pe care-l parcurg trece peste un râu. Căutătorii trebuie să treacă podul care are 

unele scânduri rupte. Aveți grijă să nu pășiți pe scândurile pare/impare. Aveți de rezolvat 

operațiile matematice de pe fiecare scândură, astfel încât să aflați pe care scândură aveți voie 

să călcați pentru a nu cădea în apă. 
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Ați reușit! Indiciul este litera H 

 

Sarcina 2: 

Un pitic jucăuș va provoacă să răspundeți la următoarele ghicitori: 

E pufoasă şi din pene 

Poate fi mică sau mare 

O găsim mereu când vrem 

Ca să mergem la culcare. 

„Perna” 

Este o insectă mică, 

Roşie cu puncte negre 

Ea nu e dăunătoare 

Ghiceşte ce insectă-i oare. 

„Buburuza” 

Este mică şi roşcată 

Şi se caţără înadtă 

În copac ca să adune 

Multe nuci şi ghinde bune. 

„Veveriţa” 

 

Mică, mov şi ovală 

E la gust dulce-acrişoară 

Pentru gem e foarte bună 

Sigur ştiţi este….. 

„Prună” 

Moş Martin i se mai spune 

Şi la munte el trăieşte 

Iar când mure nu găseşte 

Stă la râu şi pescuieşte. 

„Ursul” 

Este mic şi cenuşiu 

Şi la fugă e zglobiu 

Pe unde trece, mai tot strica 

Dar nu scapă de pisică. 

„Şoricelul” 
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Drept răsplată vă oferă indiciul necesar. Indiciul este litera O 

 

Sarcina 3: 

Drumul căutătorilor trece printr-o pădure care este păzită de un balaur ce are grijă de 

un cufăr în care se găsesc propoziții încurcate. El este foarte supărat și vă cere ajutorul. 

Ordonați cuvintele pentru a formula propoziții. 

 rumene mere Alin are. 

 învață Elevii bine silitori. 

 gumă Dragoș caută o. 

 vasele dulap în pune Ana. 

Balaurul este foarte fericit că l-ați ajutat și vă oferă următorul indiciu litera O. 

Sarcina 4: 

În drumul vostru vă întâlniți cu o prințesă care vă spune o poveste: 

 

 

Dacă ați fost atenți ați găsit ultimul indiciu și anume litera K. 

 

Ați adunat toate indiciile, vă provoc să găsiți numele corabiei pierdute unde se află 

comoara, punând literele pe corabie.  
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Colorați corabia cu culorile preferate. 
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 SOCIALIZARE 

 

Sarcina 1 

 Citiți următoarea poezie și pentru fiecere strofă exprimați emoția pe care o simțiți, 

atașați emoticonul corespunzător. 

 

Super! Primiți primul indiciu: un bilețel cu silaba FE 

 

Sarcina 2 

Interpretați pe roluri următoarea poezie: 

Vine melcul supărat 

O furnică l-a pișcat 

Și cum vine, pâs-pâs-pâs 

Se-ntâlni cu-n cărăbuș 

Strigă melcu-n gura mare: 

- Nu te mai prăji la soare, 

Dă-te-ncolo, nu-mi sta-n drum 

Că te iau în coarne-acum. 
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Excelent! Primiți al doilea indiciu: un bilețel cu silaba RI. 

Sarcina 3 

 

Priviți și descrieți imaginile prezentate. Puneți în dreptul imaginii emoția pe care o simțiți. 

Felicitări! Primiți al treilea indiciu: un bilețel cu silaba CI. 

 

Sarcina 4 

 

Minunat! Primiți al patrulea indiciu: un bilețel cu silaba RE. 

Potriviți silabele primite pentru a afla cuvântul magic.FERICIRE 
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 FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE 

Preparăm un sandwich delicios 

 

Sarcina 1: 

Răspunde corect la următoarele ghicitori: 
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Sarcina 2: 

Identifică animalele sălbatice și domestice. 

 

Sarcina 3: 

Unește animalul domestic cu foloasele aduse omului. 

 

Sarcina 4: 
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Alege din aceste foloase ingredientele pentru a realiza un sandwich delicios! Poftă bună! 

 

 LUDOTERAPIE 

 

 Astăzi suntem vânători de comori, iar pentru a descoperi comoara trebuie rezolvate trei 

sarcini. Astfel  elevii sunt împărţiţi pe echipe de câte 2 sau 4 elevi, iar fiecare echipă îşi 

stabileşte un lider care va comunica rezultatele echipei lui la cele trei sarcini. 

 

Sarcina 1: 

Fiecare echipă identifică o formă geometrică diferită din mediul înconjurător pe care 

liderul echipei o comunică. Rezolvarea corectă a sarcinii duce la primirea recompensei şi a 

indicului în găsirea comorii (o imagine dintr-un puzzle). 

 

Sarcina 2: 

Fiecare echipă găseşte câte o culoare diferită din mediul înconjurător şi o verbalizează, 

iar ca şi recompensă primesc un indiciu ce duce la comoara finală (o altă imagine din acelaşi 

puzzle). 

 

Sarcina 3: 

Fiecare echipă denumeşte trei plante diferite din natură. În urma denumirii corecte a 

plantelor echipele primesc ultimul indiciu. Astfel fiecare echipă trebuie să deţină trei imagini 

diferite din acelaşi puzzle.Liderii echipei reconstituie puzzle-ul cu ajutorul imaginilor câştigate 

împreună cu echipa prin rezolvarea corectă a sarcinilor din activitate. Astfel ei descoperă 

comoara şi o arată şi celorlalţi membri ai echipelor. 

Vânătoarea de comori din cadrul Ludoterapiei se poate realiza atât afară cât şi în clasă. 
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 TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

 

 În cadrul activităţii „Vânătoarea de comori” desfăşurată la Terpie Ocupaţională elevii 

numără pe rând de la 1 la 3. Astfel elevii cu numărul 1 formează echipa 1, elevii cu numărul 2 

formează echipa 2 şi elevii cu numărul 3 formează echipa 3. În continuare fiecare echipă îşi 

desemnează un lider şi rezolvă pe echipe cele două sarcini. 

 

Sarcina 1: 

 Fiecare echipă primeşte o planşă cu imagini printre care se regăsesc imagini cu copaci, 

păsări şi animale terestre.  

 Echipa 1 trebuie să identifice de pe planşă şi să decupeze doar imaginile cu copaci. 

 Echipa 2 trebuie să identifice de pe planşa primită şi să decupeze doar imaginile cu 

păsări. 

 Echipa 3 trebuie să identifice şă să decupeze de pe planşă doar imaginile în care se află 

animalele terestre. 

Rezolvarea corectă a sarcinilor de către cele trei  echipe duce la primirea primului 

indiciu, astfel fiecare echipă primeşte ca şi indiciu un cuvânt din titlul colajului.  
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Sarcina 2: 

Elevii realizează pe echipe colajul cu ajutorul imaginilor decupate: 

 Echipa 1 lipeşte pe planşă copacii; 

 Echipa 2 lipeşte pe aceeaşi planşă păsările; 

 Echipa 3 lipeşte pe aceeaşi planşă animalele terestre. 

După ce au realizat colajul fiecare echipă primeşte ca şi indiciu încă un cuvânt din 

denumirea colajului. 

După ce au adunat cele două indicii primite la rezolvarea corectă a fiecărei sarcini 

liderii echipelor formează cu ajutorul cuvintelor numele colajului realizat împreună cu colegii 

şi descoperă astfel comoara. 
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 CONSILIERE ŞI ORIENTARE - TEATRU DE 

IMPROVIZAŢIE 

Folosind ilustrații ale unor animale regizați o scenetă care să surprindă interacțiunea 

dintre animale și om (atitudine, relație, nevoi, caracter ecologic). 

Modul de punere în scenă și de interpretare este la alegere. 

 

 ARTE – MUZICĂ, RITM ŞI MIŞCARE 

Alegeți un cântec care face referire la un animal. Împreună cu tot grupul interpretați o 

secvență a acestuia. 

Modul de interpretare (vocal, coregrafic, etc) este la alegere, cu condiția participării 

tuturor la momentul astistic. 

Este liberă orice sursă de inspirație. 

 

 LIMBĂ ŞI COMUNICARE – CITIRE, SCRIERE, COMUNICARE 

 



 
 
 

 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

36 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 Raportat la materialul video cu animale pe care îl veţi prezenta elevilor: 

1. Scrie numele tău pe verticală și găsește câte un animal care începe cu fiecare literă din 

numele tău (acrostih) 

2. Identifică un animal a cărui denumire are un cuvânt omonim.  

3. Identifică o parte a corpului a unui animal care are un cuvânt omonim.  

 

 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE – ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

Raportat la materialul video cu animale pe care îl veţi prezenta elevilor: 

1. Identifică un animal care cântărește căt tine.  

2. Identifică 3 animale a căror greutate adunată reprezită greutatea ta.  

3. Stabilește care este numărul total de picioare văzute în materialul video. 

 

 TEHNOLOGII – ACTIVITĂŢI DE PREPROFESIONALIZARE 

Candidați pentru postul de manager al unei renumite Grădini Zoologice. Proba pentru 

interviul de concurs constă în crearea și prezentarea unui poster de promovare a acesteia. 

Punându-vă în valoare creativitatea și aptitudinile individuale, vă rugăm să vă 

prezentați în fața comisiei de evaluare.  

 

 OM ŞI SOCIETATE - ABILITĂŢI SOCIO-EMOŢIONALE 

Aveți următorul text: 

 ”Ursul doarme, ursul doarme,  

 A uitat demult de foame.  

 Ursule hop, ursule hop,  

 Ieşi afară din bârlog!” 

 Fiecare membru al grupului va recita textul, interpretându-l în modul și cu intonația 

unei stări de spirit pe care o va alege din lista de mai jos: 

 nervos;  

 speriat;  

 bucuros;  
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 extaziat;  

 melancolic;  

 supărat;  

 nerăbdător;  

 lacrimogen;  

 nedumerit;  

 îndrăgostit;  

 dramatic;  

 bâlbâit;  

 visător;  

 glumeţ;  

 somnoros;  

 beat. 
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FOTOGRAFII DIN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE CU ELEVII: 
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”Alegerile lui KELSO” 

Program de management al conflictelor 

 

 

 

Alegerile lui Kelso reprezintă un program, un instrument cu ajutorul căruia se 

construiesc abilități esențiale pentru viață, conceput de către Barbara Clark și Diane Hipp.  

 

Principiul programului este unul simplu: fiecare copil este suficient de inteligent și de 

puternic pentru a rezolva un conflict; pleacă de la premisa că fiecare copil are puterea de a  

rezolva conflicte de unul singur. 

 

Beneficii: 

 dezvoltă copiilor abilitatea de a-și determina propriul comportament; 

 încurajează atribuirea locusului intern de control; 

 sistematizează așteptările privind comportamentul elevilor, oferind consecvență în 

aplicarea regulilor și a disciplinei; 

 asigură o structură cognitivă pentru a discrimina între problemele minore pe care copiii 

le pot rezolva singuri și problemele majore care necesită suport din partea adulților; 

 sporește sentimentele elevilor a fi capabili, pe măsură ce aceștia rezolvă cu succes 

conflictele; 

 dezvoltă o relație importantă între școală și familie; 

 oferă copiilor un instrument important pentru rezolvarea conflictelor, ce le va fi util 

întreaga viață. 

 

Obiective: 

 să ajute tinerii să învețe o modalitate de rezolvare a conflictelor, utilă toată viața; 

 să ajute tinerii să dezvolte și să mențină credința că sunt suficient de puternici și 

inteligenți încât să își rezolve singuri problemele minore. 
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Rezultate așteptate: 

 elevii vor deosebi între situațiile în care pot să folosească sau nu programul, bazându-

se pe gradul lor de înțelegere a problemelor minore/majore; 

 elevii vor înțelege sursa conflictului atunci când se confruntă cu o problemă minoră; 

 elevii vor dezvolta abilitățile necesare pentru rezolvarea problemelor minore; 

 elevii vor putea să își descrie reacțiile personale referitoare la conflictul ivit; 

 elevii vor înțelege care dintre cele 9 alegeri li se potrivește cel mai bine și vor putea 

identifica acele alegeri care necesită dezvoltare continuă; 

 elevii vor putea identifica adulții care se află în sistemul lor personal de suport; 

 școlile vor avea oportunitatea de a integra metode de management al conflictului într-

un sistem coeziv și integrat; 

 școlile vor avea oportunitatea de a crea un climat pozitiv care va îmbunătăți învățarea 

pentru toți elevii. 

Programul este structurat pe 14 lecții, de-a lungul cărora elevii învață cum să rezolve 

conflictele. În continuare, vom prezenta 5 dintre acestea. 

 

 Lecția 1 

 

Introducere-partea I 

Elevii vor fi capabili să facă diferența între problemele pe care le pot rezolva singuri și 

problemele care necesită sprijin din partea adulților. Pentru a desfășura activitatea, este 

necesar un afiș mare pentru managementul conflictelor, care să fie observat de către întreaga 

clasă. 

Profesorul informează elevii despre existența a 2 tipuri de probleme: probleme minore, 

pe care le pot rezolva ei înșiși, fiind suficienți de puternici și isteți și problemele majore, care 

necesită sprijin din partea adulților. Elevii sunt anunțați că, începând cu lecția de azi, vor 

învăța cum să deosebească problemele ușoare de problemele mai grave și cum să rezolve 

singuri conflictele. 
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Profesorul introduce conceptul de „problemă minoră” , rugând elevii să țină degetele la 

2-5 cm distanță. Li se explică faptul că problemele minore sunt acelea care nu sunt periculoase 

sau nu ne sperie. Se insistă asupra faptului că elevii pot rezolva aceste probleme singuri. 

Din lista de mai jos se aleg exemple adecvate vârstei elevilor. Exemplele se scriu pe tablă: 

Ex de probleme minore care necesită abilități de management al conflictului: 

Grădiniță-cls a II-a 

Un elev care: 

 face gălăgie atunci când încerci să lucrezi; 

 șoptește în timpul unui film; 

 vorbește prea mult; 

 nu își așteaptă rândul; 

 nu împarte jucăriile. 

Cls III-V 

 Un elev care: 

 trișează; 

 vorbește urât despre tine; 

 îți dă porecle; 

 râde de aspectul tău fizic; 

 îți ia rechizitele fără a-ți cere permisiunea; 

 îți face dezordine pe bancă. 

La tablă, prin metoda brainstorming, elevii vor nota o listă cu  emoțiile pe care le 

trăiesc atunci când se confruntă cu o problemă ușoară.  Accentul trebuie să fie pus pe 

sentimente ușoare de enervare, iritare, de ex: enervat, deranjat, ușor rușinat, supărat, plictisit, 

ignorat etc. 

Elevilor li se reamintește că problemele minore pot apărea când un adult nu este în 

preajmă ( în stația de autobuz, în baia de la școală) sau atunci când un adult este ocupat 

(vorbește la telefon, este implicat într-o discuție cu o altă persoană etc).  
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Se introduce apoi conceptul de problemă gravă, majoră. Elevii își țin brațele 

depărtate. Problemele majore sunt definite ca fiind acelea periculoase, înfricoșătoare și care 

necesită rezolvare cu ajutorul adulților.  

Din lista de mai jos se aleg exemple adecvate vârstei elevilor. Exemplele se scriu pe tablă: 

 

Probleme majore care necesită ajutor din partea adulților 

Grădiniță-cls a II-a 

Un elev care: 

 se joacă cu chibrituri; 

 este împins de către un alt elev; 

 aruncă pietre spre un alt copil; 

 fură de pe catedră; 

 desfășoară activități fizice/sportive care i-ar putea pune viața în pericol; 

 se joacă în locuri nepermise; 

 aleargă pe stradă. 

Cls III-V 

 Un elev care: 

 pleacă de la ore; 

 fumează; 

 se bate cu alți elevi; 

 scrie pe pereți; 

 fură din magazine; 

 posedă un cuțit; 

 folosește un limbaj obscen/rasist; 

 bea alcool/folosește droguri. 

Elevilor li se reamintește că oricând observă o activitate ilegală, trebuie să anunțe cât 

mai rapid un adult, aceasta fiind întotdeauna o problemă majoră. 
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La tablă, prin metoda brainstorming, elevii vor întocmi o listă cu  emoțiile pe care le 

trăiesc atunci când se confruntă cu o problemă gravă, de ex: supărat, terifiat, alarmat, 

amenințat, anxios, panicat etc. 

Elevii trebuie să înțeleagă faptul că siguranța personală este foarte importantă. 

Atingerile inadecvate din partea altora reprezintă mereu o problemă gravă și ar trebui discutată 

cu un adult. Străinii care le oferă cadouri sau bani reprezintă o amenințare, se încadrează în 

categoria problemelor majore, iar elevii trebuie să anunțe imediat un profesor sau un părinte. 

Se discută cu elevii alte exemple de probleme minore și majore. Elevii sunt rugați să 

clasifice problemele folosindu-și mâinile, cum au învățat mai devreme. Elevii vor ieși în fața 

clasei și vor da exemple de câte o problemă. Cei din bancă vor arăta cu ajutorul mâinilor dacă 

este o problemă minoră(vor folosi degetele)  sau majoră(vor folosi brațele), arătând mărimea. 

Pe tablă, profesorul va întocmi o nouă listă cuprinzând adulții cărora elevii le pot cere 

ajutorul: 

 Părinți 

 Șoferul de autobuz 

 Rude 

 Directorul școlii 

 Profesorul 

 Psihologul 

 Asistenta etc 

Profesorul demonstrează elevilor cum pot prezenta problema gravă unui adult, de ex, 

pot flutura ușor mâinile în aer pentru a se face remarcat de către un adult. Adultul trebuie sa 

manifeste empatie și înțelegere și să asigure copilul că problema va fi rezolvată. 

Se discută cu elevii despre rolul adultului în rezolvarea problemei. Elevii vor răspunde 

la întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista un adult căruia să îi comunic problema mea 

și aș comunica-o unui alt elev? Cu brațele larg deschise, un elev se va îndrepta către un alt 

copil. Elevii vor observa că „problema” este prea mare pentru un copil,  
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Pe baza posterului lui Kelso, elevii vor identifica cele 9 alegeri. Se insista asupra 

faptului că atunci când o problemă îi face pe elevi să se simtă speriați, îngrijorați , problema 

trebuie imediat prezentată unui adult. 

În încheierea lecției, profesorul cere elevilor să fie atenți la problemele pe care le pot 

rezolva singuri, la școală, în stație, acasă.  

Întrebări la finalul lecției: 

- Au reușit elevii să facă diferența între problemele minore și majore, folosind gesturi? 

- Au reușit elevii să dea exemple de probleme minore și majore? 

 

 Lecția 2 

 

Introducere-partea a II-a 

Elevii vor fi capabili să enumere cele 9 alegeri pentru un comportament adecvat, să le 

aplice în situații adecvate și să le evalueze, adăugând sau renunțând la diferite alegeri. Oricând 

se confruntă cu o problemă minoră, elevii pot folosi 2 dintre soluțiile lui Kelso broscuța. 

https://wordwall.net/resource/32313343/alegerile-lui-kelso  

 

 

Elevilor le sunt prezentate și explicate alegerile lui Kelso, ilustrate pe un afiș: 

1. Alege alt joc! 

2. Împarte și așteaptă-ți rândul! 

https://wordwall.net/resource/32313343/alegerile-lui-kelso
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3. Vorbește despre problemă! 

4. Pleacă! 

5. Ignoră! 

6. Spune-i să se oprească! 

7. Cere-ți scuze! 

8. Negociază! 

9. Așteaptă și relaxează-te! 

1. Alege alt joc! 

Elevii sunt întrebați: Ce jocuri/activități sunt preferate la școală? Ce te joci de obicei în 

pauză? Dar acasă? Joacă cineva același joc în fiecare zi? 

Se întocmește o listă cu toate activitățile pe care elevii le pot desfășura în pauze. 

Profesorul povestește elevilor despre un moment când un joc preferat nu a mai fost la fel 

de plăcut deoarece cineva a trișat sau regulile jocului s-au tot schimbat.  

Se discută apoi despre situația în care elevii ajung să joace același joc chiar dacă nu le mai 

face plăcere. Atunci când sunt prea multe probleme mărunte, este timpul să schimbăm jocul. 

Li se spune elevilor că asta nu înseamnă că se dau bătuți, ci că sunt isteți și vor să se distreze. 

Li se cere elevilor să aleagă jocurile pe care are fi dispuși să le aleagă atunci când un alt 

joc nu mai este distractiv. 

2. Împarte și așteaptă-ți rândul! 

Un elev este rugat să aleagă din clasă un obiect care trebuie împărțit cu ceilalți (ex: o 

minge, o carte, o jucărie). Se discută despre obiectele de la școală care trebuie împărțite cu 

colegii. 

Profesorul demonstrează elevilor cum se cere politicos un obiect, iar elevii îl vor imita. Se 

discută despre importanța de a oferi și altora și de a permite și altor colegi să întrebuințeze un 

obiect de la școală. Se discută și despre consecințele nerespectării acestor comportamente. 

3. Vorbește despre problemă! 

Elevii vor observa afișul. În perechi, elevii vor discuta, pe rând, despre sentimentele pe 

care le au când se află într-un conflict minor. Important este ca  în timp ce unul dintre elevi 
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vorbește, celălalt să îl asculte. Accentul este pus pe exprimarea emoțiilor și pe formularea de 

tipul: „ Atunci când tu....., EU simt......” 

4. Pleacă! 

Elevilor li se spune că această alegere este asociată, de obicei, cu alegerea „Ignoră!”, 

deoarece trebuie să te îndepărtezi de o persoană care te deranjează, tachinează. Li se explică 

elevilor că dacă aleg să plece dintr-o astfel de situație, nu înseamnă că sunt lași, ci că sunt 

suficient de isteți încât să plece și că ei dețin controlul. Li se arată elevilor cum se pot 

îndepărta într-un mod adecvat, fără să plece furioși. Elevii vor imita profesorul. 

5. Ignoră! 

În timp ce elevii observă afișul, profesoră le spune că broscuța din imagine ignoră o 

problemă, adică nu ascultă și nu privește. Elevii vor da exemple de situații pe care le pot 

ignora.  Li se spune acestora că a ignora o problemă este o metodă mai dificilă de a rezolva un 

conflict, dar care va funcționa în timp. Se demostrează elevilor modul adecvat de a ignora: 

relaxat, cu o atitudine calmă, dar și modul inadecvat: cu brațele încrucișate, cu o privire 

mânioasă. Elevii vor imita profesorul. 

6. Roagă-i să se oprească! 

Atunci când chiar dacă ai încercat să ignori pe cineva care te deranjează, acesta nu s-a 

oprit, este o bună idee sa îl rogi să înceteze. Pentru a face asta e nevoie de o atitudine asertivă, 

politicoasă: apropie-te ușor de persoana respectivă, privește-o în ochi și cu o voce fermă, dar 

calmă spune-i „Te rog să încetezi!”. Elevii vor imita profesorul. 

 

 

7. Cere-ți scuze! 

Scuzele trebuie să fie sincere, iar persoana trebuie să fie capabilă să ierte. Elevii trebuie să 

înțeleagă faptul că uneori trebuie să aștepte o zi sau două pentru ca lucrurile să se liniștească. 

Elevii vor da exemple de expresii pe care le pot folosi atunci când își cer suze: „Nu am vrut”, 

„Iartă-mă”, „Îmi cer scuze”. 

8. Negociază! 
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A negocia înseamnă a face un compromis, pierzi ceva, dar totodată, câștigi. De exemplu, 

dacă două colege vor să joace două jocuri diferite în timpul pauzei, ele vor pierde ceva (nu vor 

putea juca întreaga pauza jocul preferat), dar vor câștiga mai mult (distracție și prietenie). 

Elevii vor da exemple de situații în care pot negocia. În cadrul acestei lecții, pot fi 

desfășurate următoarele activități: jocul Piatră-foarfece-hârtie, să aleagă un număr între 1 și 

10, să arunce moneda. 

9. Așteaptă și relaxează-te! 

Atunci când nici o variantă nu funcționează, iar problema minoră te-a supărat foarte tare, 

poți să aștepți și să te liniștești. Poți să mergi într-un loc liniștit si să te gândești cum poți 

rezolva problema. Elevii, împreună cu profesorul, vor identifica spațiile de la școală, de acasă 

unde ar putea merge pentru a se liniști. 

Se pune accentul pe faptul că nu toate alegerile funcționează în orice situație. Profesorul 

relatează o problemă minoră, iar elevii vor alege 2 variante pentru a  rezolva problema. 

Întrebări la finalul lecției: 

- Au recunoscut elevii cele 9 alegeri? 

- Au aplicat alegerile în diferite jocuri de rol? 

- Au analizat comportamentele, înțelegând că nu toate opțiunile vor funcționa în orice 

situație? 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE CU ELEVII: 
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 Lecția 3 

 

Cartea cu povești „Iazul cu salcia” 

Elevii vor analiza și vor aplica alegerile folosind personajele din poveste ( Kelso, rața, 

libelula, castorul, broasca etc). Pentru desfășurarea activității este necesară cartea de povești 

„Iazul cu salcia”, marioneta Kelso și alte marionete prezente în poveste. Se recapitulează 

primele 2 lecții, care constituie baza acestui program, insistând pe diferențierea problemelor 

minore de cele majore. Elevii vor asculta poveștile din carte despre Kelso și prietena lui Lily. 

Se recomandă ca în fiecare zi, pe parcursul a 5 zile, să fie citită câte o poveste. Înainte de a 

începe poveștile, va fi citită următoarea introducere: 

 Iazul se numea Iazul cu salcia încă din cele mai vechi timpuri. Nu era dificil de înțeles 

cum și-a căpătat numele, pentru că deși erau câțiva copăcei în apropiere, chiar lângă apă se 

afla un copac uriaș.  Era cea mai frumoasă și mare salcie pe care cineva a văzut-o vreodată. Nu 

se știa cât era de bătrână, deoarece salcia trăiește atât de mult ca și oamenii, și la fel ca adulții, 

această salcie nu își dezvăluia cu exactitate vârsta. (De fapt, avea cam 60 ani, ceea ce 

înseamnă destul de mult!) 

 În vârf, salcia putea simți căldura soarelui și răcoarea nopții. Frunzele și crengile ei 

cădeau într-o boltă lungă, subțire și de un verde deschis, semănând cu o cascadă. Multe dintre 

crengi se întindeau peste iaz, iar unele chiar atingeau apa. Astfel salcia forma un cort, unde te 

puteai ascunde; erai în apă, dar nimeni nu te vedea. Era un loc minunat pentru a locui și un loc 

excelent pentru a te ascunde. Salcia putea simți și pământul de sub ea și putea auzi și 

animalele. 

 În acel moment Iazul cu salcia era foarte liniștit și tăcut. Nici o adiere de vânt, nici o 

frunză căzută, nici un strop de ploaie nu atingea suprafața apei. Curând avea să devină foarte 

aglomerat și gălăgios, dar era încă devreme și totul era calm și liniștit. Nu arăta ca un iaz 

neprietenos, periculos, dar era totuși adânc în mijloc. La marginile iazului puteai vedea nuferi 

și pietre colorate și multe alte lucruri interesante la suprafața apei, fiindcă apa era curată și 

foarte limpede. 
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 De fapt, arăta ca genul de iaz în care ai putea să înoți sau să pescuiești sau pur și 

simplu să îl explorezi. Și desigur, exact asta făceau animalele care locuiau acolo, iar în 

poveștile pe care vi le voi citi vom cunoaște câteva dintre aceste personaje și vom afla cum era 

viața în Iazul cu salcia. 

 

 

Povestea 1 

 În această poveste, Kelso o ajută pe Lily  să învețe cum să rezolve un conflict într-o 

manieră pașnică. După ce povestea va fi citită, elevii vor discuta și vor juca un joc de rol 

pentru a identifica posibilele algeri care ar fi ajutat-o pe Lily. Ar fi putut împărți iazul cu 

celelalte animale, ar fi putut ignora rațele și gălăgia lor, ar fi putut negocia astfel încât rațele să 

nu o înghesuie atunci când vin să mănânce, ar fi putut să se relaxeze pentru o vreme, ar fi 

putut să discute cu rațele și să le spună cum se simte etc. 

Povestea 2 

 Un șoim amenință animalele din iaz, iar prietena lui Kelso învață cum să împătășească 

problema cu un adult în care are încredere. După ce povestea va fi citită, elevii vor fi întrebați 

dacă au avut vreodată o problemă serioasă pe care au trebuit să o spună părinților sau 

profesorilor. Li se reamintește elevilor că problemele grave pot fi înfricoșătoare. Se reiau 

problemele care pot fi împărtășite cu un adult: un străin periculos, un copil care joacă cu arme, 

un copil amenințat de un altul. 

 

Povestea 3 

 Lily ajută 2 prieteni care, atunci când se confruntă cu o problemă, aleg aceeași soluție 

ineficientă. Odată ce povestea a fost citită, elevii vor discuta cele 9 alegeri și vor spune care 

este cea pe care ei o utilizează cel mai des. Elevii se vor gândi dacă se aseamănă cu Tex și 

Levi și rămân blocați vreodată într-o alegere repetată, care nu dă rezultate. Elevii își pot seta 

ca obiectiv o alegere dintre cele 9, pe care să o folosească în viitor. 

Povestea 4 
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 Lily învață să ceară ajutorul unui adult dacă nu poate rezolva singură o problemă. 

După ce povestea va fi citită, se va face o listă cu adulții de încredere care pot ajuta în 

rezolvarea unei probleme (părinți, bunici, părinții prietenilor, profesori, director, asistente etc). 

Li se reamintește elevilor că problemele minore ne deranjează pentru că sunt pur și simplu 

enervante, iar problemele majore ne fac să ne simțim speriați, în pericol sau îngrijorați. 

Povestea 5 

 Kelso o ajută pe Lily să aibă încredere în propriile alegeri atunci când rezolvă o 

problemă. La finalul poveștii, este o bună ocazie să fie întărită ideea că, la fel ca Lily, toți 

copiii pot rezolva singuri o problemă și pot face alegeri bune. Elevii vor da exemple de 

conflicte minore pe care le-au avut de-a lungul zilei și vor povesti cum le-au rezolvat.  

Întrebări la finalul lecției: 

- Au fost elevii atenți în timpul relatării poveștilor? 

- Au participat la discuțiile ulterioare? 

 

 Lecția 4 

 

Cărți mici și mari 

Elevii vor face diferența între problemele mici și problemele mari, vor identifica 

persoana care îi poate ajuta să rezolve problemele majore și vor putea alege comportamentul 

adecvat care poate rezolva o problemă minoră. 

Materiale necesare: șabloane pentru Cărți mici și pentru Cărți mari, hârtie albă, 

creioane colorate, sfoară, capsator, scrisoare pentru părinți 

Se recapitulează Lecțiile 1 și 2 discutând diferențele dintre problemele ușoare și 

problemele grave, insistând pe faptul că problemele grave trebuie să fie împărtășite cu un 

adult. Se recapitulează alegerile lui Kelso pe baza afișului.  

Elevii vor afla că în cadrul activității desfășurate ei vor deveni autori și vor scrie 2 

cărți: „Cartea mea de siguranță pentru probleme mici” și „Cartea mea de siguranță pentru 

probleme mari”. 
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Pe o foaie mare de hârtie, vor fi notate câteva probleme majore. Se discută despre 

faptul că aceste probleme ne fac să ne simțim speriați deoarece cineva poate fi rănit, de 

exemplu un copil care se joacă cu chibrituri, un copil care a căzut la locul de joacă, un copil 

care aruncă pietre. 

Elevii vor fi întrebați ce probleme mici și mari vor ilustra în cărțile lor. 

Fiecare elev va primi câte o pagină și o etichetă pentru problemele mari și câte o 

pagină și o etichetă pentru problemele mici. Pe măsură ce elevii ilustrează problemele, 

profesorul discută cu fiecare și sprijină elevii în realizarea cărții. 

Cartea va cuprinde următoarele: 

 Coperta cu titlul „Cartea mea de siguranță pentru probleme mici” și „Cartea mea de 

siguranță pentru probleme mari”. Elevii vor desena coperta. 

 Scrisoarea pentru părinți 

 Desenele elevilor 

 Comentariile părinților, o pagină albă pe care părinții vor nota feedback-ul referitor la 

acest program 
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Întrebări la finalul lecției: 

- Au deosebit elevii corect între problemele mici și mari atunci când au ilustrat cărțile? 

- Au fost cărțile verificate de către părinți, iar feedback-ul pozitiv? 

 

 

 

 

 

 

Este o problemă mare atunci când cineva.............. 

În acest caz, i-aș spune.................... 

Nume................. 

 

 

Este o problemă mică atunci când cineva......... 

Pot să rezolv această problemă astfel.............. 

Nume................. 
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SCRISOARE PENTRU PĂRINȚI 

 

 

Dragi părinți, 

 

 

La școală, am învățat câteva reguli pentru siguranța noastră. Am învățat 

că dacă vreodată ne confruntăm cu o problemă gravă, care este înfricoșătoare, 

trebuie să anunțăm un adult (de exemplu, mama sau tata) imediat fiindcă 

cineva ar putea fi rănit. 

Am învățat de asemenea că  atunci când întâmpinăm o problemă mică, 

putem folosi una dintre ideile lui Kelso pentru a o rezolva. 

Acestea sunt 2 cărți pe care le-am realizat pentru a arăta cum putem 

rezolva problemele. 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE CU ELEVII: 
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 Lecția 6 

 

Teatru de păpuși: managementul conflictului  

 

Elevii vor selecta și vor aplica soluții adecvate pentru rezolvarea conflictelor folosind 

marionete și ideile de pe afiș. 

Materiale necesare: marioneta Kelso și alte marionete pentru degete, care să 

reprezeinte copiii sau animalele din situațiile date, 2-3 jucării folosite ca recuzită. 

Profesorul va folosi o marionetă pentru a descrie o problemă pe care a observat-o în 

pauză. Elevii vor alege de pe afiș 2 soluții adecvate pentru a rezolva conflictul. 

Profesorul citește prima piesă, iar câțiva elevi vor dramatiza folosind marionetele. 

Întreaga clasă va decide ce soluție să aplice pentru rezolvarea conflictului. Elevii vor 

dramatiza fiecare soluție aleasă. Se va repeta jocul de rol pentru fiecare situație conflictuală, 

fiind implicați diferiți elevi. 

Piesa 1 

Un elev scapă un creion. Un alt copil îl găsește. Fiecare spune că este stiloul lui, iar cearta 

începe. 

Piesa 2 

Doi copii ajung la un leagăn în același timp. Amândoi vor să se joace în leagăn și încep să se 

certe. 

Piesa 3 

Un copil i-a dat voie altuia să împrumute o jucărie. Acesta pierde jucăria, iar celălalt se supără. 

Piesa 4 

Un copil vrea să se uite la emisiunea sa preferată, dar ajunge acasă după ce aceasta a început. 

Dând buzna în casă, îl dărâmă pe fratele său mai mic. Izbucnește conflictul. 

Piesa 5 

Doi copii, frate și soră, vor să se uite la 2 emisiuni TV diferite. Încep să se certe 
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La finalul lecției, profesorul felicită elevii pentru alegerile făcute. Se recapituleasză 

problemele mici pe care le pot rezolva singuri și problemele mari care necesită ajutor din 

partea adulților.Întrebări la finalul lecției: 

- Au ales elevii soluții adecvate pentru rezolvarea conflictelor? 

- Au descoperit elevii că există mai multe soluții pentru rezolvarea unui conflict? 

FOTOGRAFII DIN CADRUL WORKSHOPURI-LOR DESFĂŞURATE CU 

PROFESORII: 
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 Părerile autorilor în urma aplicării metodelor învăţate în cadrul cursului 

desfăşurat în cadrul proiectului „Şanse egale pentru toţi”, în activităţile de la clasă: 

 

”Părerea mea este ca a fost foarte bine, foarte frumos. Elevilor chiar le-a plăcut, în 

cea mai  mare parte au fost atenți. De la mic la mare au intrat în jocuri. Aerul liber, îi ajută 

mult să se implice în activități.” (prof. Graţiela Marcu) 

 

”Eu sunt de părere ca ne-am organizat foarte bine. Am reușit sa coordonăm bine 

activitățile, nu am avut momente în care elevii să se plictisească. Mă bucur că am reușit să le 

captăm atenția și elevilor care erau puțin reticenți. Am reușit să le transmitem clar 

instrucțiunile și regulile de joc astfel încât să le înțeleagă toți. Pe viitor, am putea desfășura 

activitățile pe o durată mai mare de timp”. (prof. Sorina Lucan) 

 

”Jocurile desfășurate sunt jocuri de mișcare, interactive, de relaționare, socializare, 

colaborare, care pot fi folosite în diferite momente ale activității didactice, în diferite locații, 

la diferite tipuri de activități, atât formale cât și nonformale. Sunt indicate și se adaptează 

tuturor elevilor, indiferent de vârstă, ceea ce a reieșit din activitatea desfășurată. S-a 

evidențiat colaborarea dintre elevi, fiecare a fost antrenat în desfășurarea jocului. Elevii mai 

mari i-au ajutat pe cei mici, toți făcând parte din aceeași echipă. Regulile și sarcinile au fost 

clare și înțelese de elevi, ceea ce a dus la o bună desfășurare a activității, elevii au participat 
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activ, s-au implicat în fiecare joc desfășurat, creându-se o atmosferă plăcută, revigorantă, 

antrenantă, iar la final elevii dorindu-și să mai participe la astfel de activități. 

Aceste jocuri nu au puncte slabe, ele pot fi adaptate în funcție de deficiența copiilor 

(referitor la specificul școlii), de vârsta lor, putând fi ridicat gradul de dificultate al 

acestora.Insuccesul activității, ceea ce nu este cazul, poate determina cadrul didactic să 

decidă măsurile, soluțiile luate pentru stabilirea relațiilor dintre participanți, reorganizând 

sarcinile, relațiile şi locația pentru a optimiza funcționarea activității.Mesajele recepționate 

de la participanți au dus la un feedback pozitiv ca urmare a participării lor la jocurile 

propuse și desfășutrate.”  (prof. Arina Milko) 

”Mie mi-a plăcut cum au fost organizați elevii, au fost de diferite vârste și au lucrat 

bine împreună. Au socializat între ei şi cred că ar trebui să socializeze mai des elevii din 

diferite clase. A fost foarte bine.” (prof. Anişoara Avram) 

 

”Un plus în activitatea noastră de astăzi a fost implicarea, faptul ca am fost acolo şi 

am intervenit pentru oricare elev pentru a fi implicat în activitate şi pentru a atinge obiectivul 

stabilit, spontaneitatea de  a modela activităţile astfel încât toţi elevii să fie implicaţi. Pe viitor 

am putea să lucrăm pe grupuri de vârstă.” (prof. Ancuţa Dragotă) 

 

”Acestă metodă de învățare experențială, de tip outdoor are numeroase beneficii 

pentru elevii de toate vârstele, întrucât contribuie la dezvoltarea socio-emoțională și cognitivă 

a acestora, stimulează formarea unor personalități armonioase, a imaginației creatoare și a 

gândirii pozitive, dezvoltă stima de sine a elevilor și dorința de implicare individuală.  

Activitățile de tip outdoor oferă un cadru stimulativ de învățare, îmbunătățește munca 

în echipă, dezvoltă curiozități și motivații pentru implicare, sprijină înțelegerea și aprecierea 

de sine, a celor din jur și a lumiii înconjurătoare și are efecte pozitive asupra stării de 

sănătate a participanților. 

Ce aduce nou această metodă? Stimulează mai multe dimensiuni mentale în acelaşi 

timp: cunoştinţe teoretice ( de geografie, istorie, artă etc) şi abilităţi practice ( orientare în 

natură, rezolvarea problemelor, creativitate ). Antrenează atitudini şi aptitudini diverse: 
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responsabilitate, ascultare, comunicare, leadership. Este o activitate distractivă, cu miză şi 

rezultat concret simultan ce crează un mediul potrivit în care copiii să socializeze, să fie 

transparenţi şi autentici.” (prof. Daniela Doogaru) 
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