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Cuvânt înainte 

 

Lucrarea de față reprezintă rezultatul activităților de elaborare / evaluare / validare a 

unui curriculum nou dn proiectul „Învățăm împreună!”, nr. contract 2018-EY-PICR-R1-0006 

din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat 

prin Granturile SEE 2014-2021, demarat şi implementat de Inspectoratul Școlar Judeţean 

Alba, în parteneriat cu școala noastră, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă 

şi alte cinci școli partenere. Curriculumul are la bază competenţele dobândite la cursurile de 

formare în cadrul acestui proiect. 

Scopul curriculum-ului este de a contribui la conştientizarea elevilor asupra diversităţii 

etnoculturale din România şi la o mai bună înţelegere a valorilor multiculturale. Materialele 

de promovare a educaţiei multiculturale servesc acest scop, ţintând elevii de gimnaziu, 

precum şi profesorii acestora. Curriculumul îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere 

a aspectelor diversităţii etnoculturale şi la conştientizarea elevilor asupra diversităţii 

minorităţilor etnice, precum şi asupra valorilor cu care acestea contribuie la cultura naţională 

pentru a încuraja toleranţa şi dialogul interetnic. 

Curriculumul „Inclusivitate într-un mediu multicultural” se adresează cadrelor 

didactice care doresc să îi ajute pe elevii lor să cunoască şi să respecte diversitatea 

etnoculturală din propria comunitate și din România, prin conştientizarea existenţei 

minorităţilor etnice pe teritoriul ţării noastre, precum şi a valorilor cu care acestea îmbogăţesc 

cultura din spaţiul românesc.  

Prezentul curriculum se justifică din perspectiva mai multor aspecte: pregătirea 

elevilor pentru deschidere spre dimensiunea interculturală a existenţei lor, dezvoltarea 

deprinderilor de participare a elevilor la îmbogăţirea vieţii comunitare, prin schimbul de 

elemente identitare, prin dialog şi implicare social, promovarea activă a valorilor sociale şi 

individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, toleranţă, onestitate, onoare, 

responsabilitate, spirit civic etc.), pentru evitarea formării unor reprezentări eronate a 

diferenţelor dintre etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, categorii sociale, grupuri 



 
   Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

  

_________________________________________________________________________________ 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

5 

profesionale, dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica, de a cooperara şi de a 

interacţiona cu persoane care aparţin diferitelor culturi, de a recunoaşte diversitatea în 

diferitele ei forme. 
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DESCRIERE OPȚIONAL „INCLUSIVITATE ȘI MEDIU 

MULTICULTURAL” 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: „Inclusivitate şi mediu multicultural” 

CLASA : V-XII, vȃrsta de 11-18 ani  

TIPUL: transcurricular/transdisciplinar 

PROFESOR PROPUNĂTOR: Bunea Emilia Luciana, Dombi Andreea Maria, Iliescu Daniela,  

                                                 Mlădin Maria, Muntean Simona Adriana, Roșian Aurel Teodor 

ABILITATEA PENTRU SUSȚINEREA OPȚIONALULUI: 

Cei şase profesori propunători au participat la o serie de formări în cadrul proiectului 

„Învăţăm împreună”. Cursurile de formare în cadrul acestui proiect au fost: 

 Performanța prin învățare. Predarea centrată pe elev; 

  Educația în mediul multicultural. Școala incluzivă și predarea într-un mediu 

multicultural; 

 Cetatenie activă. Democrația și educația pentru cetățenie activă; 

 Toți egali – toți diferiți. Drepturile omului/copilului, toleranță discriminare; 

             Competenţele asimilate la aceste cursuri promovează educaţia multiculturală, 

evidenţierea valorilor şi considerarea diversităţii ca o resursă naturală a unei comunităţi. 

DURATA: un semestru 

ARGUMENT: 

 Multiculturalismul şi incluziunea educaţională şi socială sunt concepte care definesc, astăzi, 

unele din valorile de bază ale democraţiei, raportate direct la drepturile fiecărui individ de a avea acces 

nestingherit la educaţie şi recunoaştere socială. Unitatea în diversitate, viziunea de bază a Uniunii 

Europene, presupune aderarea la aceleaşi valori a fiecăruia, respectând diversitatea culturală şi 

opţiunea personală a oricărui membru al societăţii. În acest sens şcoala este instituţia abilitată să 

dezvolte personalitatea elevilor conform standardelor sociale unanim acceptate, să le ofere copiilor 

mijloacele şi informaţiile necesare formării unei imagini corecte asupra valorii individului în societate 
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şi asupra necesităţii de colaborare a acestuia cu semenii săi, să ajute elevii să colaboreze şi să se 

dezvolte împreună ca indivizi socialmente responsabili.  

Conceptele de bine şi rău, moralitatea, comportamentul social şi relaţia cu semenii sunt noţiuni 

pe care individul le asimilează iniţial informaţional, percepându-le mai apoi cognitiv şi dezvoltându-le 

în funcţie de experienţele personale. De asemenea, relaţia cu cei cu care intră în contact, toleranţa, 

solidaritatea, acceptarea diferenţelor şi recunoaşterea acestora ca valori complementare adăugate 

propriilor valori, sunt realizări psiho-cognitive de care trebuie să beneficieze fiecare elev, în acest sens 

şcoala perfecţionând programe atent concepute pentru fiecare clasă, în funcţie de necesităţile şi 

capacităţile elevilor. 

 Din perspectiva multiculturalismului, componenta incluzivă a proiectului permite integrarea 

grupurilor defavorizate social, în special a celor de etnie romă, elevii romi reprezentând aproape 50% 

dintre elevii şcolii noastre. Fiindcă educaţia este un drept fundamental, prin intermediul căruia fiecare 

copil trebuie să beneficieze de educaţie gratuită şi de calitate, iar incluziunea şcolară presupune 

accesul tuturor elevilor la acelaşi sistem educaţional. Incluziunea şcolară permite aşadar, în cadrul 

abordării multiculturale a proiectului, ca, prin intermediul temelor propuse, elevii să socializeze, 

ignorându-se provenienţa socio-etnică, prejudecăţile să fie anihilate, climatul educaţional să fie unul 

tolerant, copiii rromi să se integreze în colectivitate şi să devină responsabili sociali. Astfel, proiectul 

promovează crearea unei societăţi incluzive în miniatură, în care indivizii „diferiţi” să nu fie 

indezirabili, ci parteneri sociali. Fiindcă, în ansamblul ei, societatea este un spaţiu al coabitării, nu al 

respingerii, al toleranţei şi cooperării, nu al prejudecăţii lipsite de raţiune, iar şcoala, prin misiunea ei 

educaţională, pregăteşte elevii să devină membri responsabili ai societăţii. 

Toţi suntem diferiţi, dar în aceleaşi timp, egali. Semnul de egalitate care s-ar pune în 

relaţiile pe care le împărtăşim cu cei din jurul nostru nu vine din spaţiul pe care-l ocupăm şi 

nici de la ceea ce considerăm că ceilalţi aşteaptă de la noi. Semnul de egalitate este dat de 

respectul faţă de cel de lângă noi şi de posibilitatea de comunicare pe care trebuie s-o 

valorificăm. Posibilitatea care ne este oferită necondiţionat şi care trebuie valorificată cu grijă 

pentru a identifica oportunităţile oferite de convieţuirea cu celălalt. 

Nu toţi suntem români şi nu toţi vorbim limba română. Diversitatea este mirodenia care 

ne încântă viaţa în relaţiile pe care le stabilim cu ceilalţi. Elementul etnic atrage şi sperie în 

acelaşi timp, dar numai de noi depinde dacă vrem să depăşim prejudecăţile şi stereotipiile 

pentru a cunoaşte o lume nouă, o viziune asupra vieţii şi a valorilor acesteia. A fi altfel şi a 
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vorbi altă limbă nu fac din noi decât un rezervor inepuizabil de experienţe noi diferite. 

Împărtăşindu-le, nu se realizează decât o îmbogăţire a culturii pe care o simţim, a noastră şi a 

unui spaţiu pe care îl simţim al nostru. Capacitatea de a primi şi de a dărui trebuie împărtăşită 

de la cea mai fragedă vârstă pentru a putea ajunge la realizarea scopului dorit, şi anume la 

conceptul de cultură universală în care fiecare să-şi regăsească specificul naţional şi să se 

bucure de acesta fără teama de a fi judecat sau ignorat. 

Prin acest proiect dorim să arătăm elevilor că ei toţi, indiferent de etnie, doresc acelaşi lucru: să 

înveţe, să se bucure de tot ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi 

întrajutorare reciprocă, într-un climat de stabilitate şi de bună înţelegere. 

 

COMPETENȚE CADRU: 

 1. Cunoaşterea conceptelor privind educaţia multiculturală, drepturile omului şi 

a copilului, discriminare, anti-discriminare, toleranţă. 

2.Formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor multiculturale, civice, morale, 

de autocunoaştere în vederea asigurării şanselor egale în evoluţia fiecărei  personalităţi, 

indiferent de apartenenţa etnică. 

3. Dezvoltarea competențelor de viață: gândire critică, comunicare asertivă, 

relaționare în cadrul grupului. 

 

COMPETENȚE  SPECIFICE 

Competență Activitate de învățare 

1. Cunoaşterea conceptelor privind educaţia multiculturală, drepturile omului şi a 

copilului, discriminare, anti-discriminare, toleranţă. 

1.1. Confirmarea înțelegerii acestor 

concepte; 

1.2. Identificarea conceptelor în situații 

variate; 

1.3. Identificarea principilor şi valorilor 

specifice mediului multicultural; 

Exerciții de descoperire și de clarificare, în 

contexte relevante, a unor termeni specifici 

domeniului, precum: identitate culturală, 

diversitate culturală, societate 

multiculturală, comunicare interculturală, 

discriminare; 
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Competență Activitate de învățare 

1.4. Abordarea unui comportament care 

încurajază multiculturalitate; 

1.5. Cunoaşterea drepturilor şi a 

responsabilităţilor care trebuie respectate;  

 

Exemplificarea acestor concepte în contexte 

reale; 

 Exerciţii de completare a unor enunţuri 

lacunare, de continuare a unui text, de 

comentare şi de rezumare, folosind 

conceptele; 

Formularea unei opinii personale şi a unui 

comportament în legătură cu o situaţie de 

discriminare; 

Discutarea unor cazuri reale sau imaginare 

de conflicte valorice, de respectare/încălcare 

a drepturilor omului;  

 

2. Formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor interculturale, civice, morale, de 

autocunoaştere în vederea asigurării şanselor egale în evoluţia fiecărei personalităţi, 

indiferent de apartenenţa etnică. 

2.1. Înţelegerea şi aprecierea culturilor 

proprii şi a valorilor culturilor minorităţilor 

etnice; 

2.2. Promovarea în viaţa socială a 

interesului şi respectului pentru valorile 

propriei culturi dar şi pentru culturile 

etnicilor cu care convieţuiesc; 

2.3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă 

de opinile, tradiţile şi valorile persoanelor 

de etnie diferită; 

 

Analiza unor situaţii date prin analiza pro şi 

contra, precum şi identificarea drepturilor 

încălcate/respectate în fiecare situaţie; 

Formularea unor stereotipuri / prejudecăţi 

întâlnite în viaţa de zi cu zi şi identificarea 

unor soluţii pentru combaterea lor; 

Realizarea, prin activități în perechi / 

echipă, a unui „Calendar intercultural”, în 

format letric sau electronic, astfel încât 

fiecare lună aleasă să fie dedicată unei 

minorități culturale din România (de 
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Competență Activitate de învățare 

exemplu, calendarul poate reprezenta 

diferite tradiții, obiceiuri, rețete 

gastronomice, porturi populare); 

Simularea unor situații în care apar bariere 

în comunicarea interculturală și propunerea 

unor strategii de depășire a acestora; 

 

3. Dezvoltarea competențelor  de viață: gândire critică, comunicare asertivă, 

relaționare în cadrul grupului inter-etnic. 

3.1. Conştientizarea valorii unicităţii umane; 

3.2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă 

de sine ca persoană unică  şi valoroasă; 

3.3. Cunoaşterea drepturilor şi a 

responsabilităţilor care trebuie respectate; 

3.4.  Aprecierea diversităţii umane; 

3.5. Cooperarea şi convieţuirea în bună 

întelegere în societatea multiculturală; 

 

Prezentarea și discutarea unor informații din 

mai multe perspective, pentru a stimula 

conștiința diversității și a unității prin 

diversitate; 

Discuţii despre importanţa convieţuirii 

armonioase în comunităţi multiculturale; 

Recunoașterea principiilor și valorilor 

specifice societății multiculturale, pornind 

de la imagini date, lectura unor povești, 

fabule, vizionarea unor filme adecvate 

vârstei elevilor, relatări din mass-media; 

Prezentarea și discutarea unor studii de caz 

privind manifestări de intoleranță, 

discriminare, excludere la nivelul 

persoanelor/al societății;  

Activități specifice de celebrare a „Zilei 

copilului” (1 iunie), a „Zilei Naționale” (1 

decembrie), a „Zilei internaționale a 
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Competență Activitate de învățare 

toleranței” (16 noiembrie), a „Zilei 

Minorităților Naționale” (18 decembrie) 

prin concursuri, expoziții, postere, dezbateri 

sau prin realizarea de portofolii pe teme 

specifice educației multiculturale, realizate 

în școală sau în afara școlii; 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

 Respectul – capacitatea de autogestionare cu integritate, recunoaşterea valorii şi 

demnităţii fiecărui individ, căutarea înţelegerii faţă de perspective culturale 

diverse; 

 Unitate în diversitate – a porni de la recunoaşterea diferenţelor individuale pentru 

a căuta aspectele care fac posibilă convieţuirea armonioasă; 

 Egalitatea – fiecare elev are dreptul la şanse egale în educaţie, acces egal la resursele 

din şcoală; 

 Echitatea – fiecare elev are capacitatea de a învăţa şi are nevoi personale de învăţare; 

 Diversitatea – a celebra şi valoriza diferenţele, a învăţa unii de la ceilalţi 

 Munca în echipă – abordare colaborativă şi participativă a gestionării vieţii şcolii; 

 Coeziunea socială – ideea că şcoala poate fi un centru de polarizare pentru 

persoanele de toate vârstele; 

 Responsabilitatea socială – asumarea responsabilităţii comportamentului propriu, 

acţiune conştientă asupra lumii înconjurătoare; 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

1 Educația 

interculturală 

-Analizarea unor situații 

de acord / dezacord cu 

valorile și principiile unei 

societăți multiculturale; 

Rezolvarea in perechi / 

echipa a unor sarcini de 

lucru referitoare la viață 

într-o societate 

interculturală; 

- Manifestarea unei 

atitudini pozitive față de 

sine și față de ceilalți, față 

de identitatea culturală 

proprie și față de 

identitatea celor care 

aparțin unor culturi 

diferite; 

-Identificarea propriilor 

repere de identitate 

culturală, prin raportare la 

sisteme de referință 

culturală variate. 

CHECK IN - 

CHECK AUT
1
, 

explicația, 

conversația, 

metoda 

cadranelor 

 

 

mixtă, frontală 

și pe grupe 

 

tablă, cretă, 

flipchart, 

markere, coli de 

hârtie 

2 Beneficiile - Să manifeste respect şi comunicarea frontal, creioane 

                                                 
1
 Metoda Check in – Check out este explicată pe larg în partea a II-a a lucrării. 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

diversității deschidere faţă de 

diversitatea culturală 

- Să prezinte o atitudine 

pozitivă faţă de persoane 

care aparţin unor culturi 

diferite 

- Să valorizeze diferenţele 

culturale 

- Să-şi formeze 

competențele de 

comunicare, implicare 

activă, munca în echipă. 

- Să-şi cultive imaginația, 

simțul creativ şi artistic 

asertivă, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

descoperirea 

dirijată, 

demonstraţia, 

problematizarea, 

jocul didactic 

individual, 

activitate 

colectivă. 

 

colorate, fișe de 

lucru 

3 Eu spun NU 

discriminării 

- Analizarea unor situaţii 

în acord / dezacord cu 

valorile şi principiile 

societăţii interculturale; 

- Cooperarea cu ceilalţi în 

rezolvarea unor probleme 

teoretice şi practice, în 

cadrul diferitelor grupuri; 

- Argumentarea impactului 

diversităţii la nivelul 

conversatia 

euristică, 

problematizarea, 

reflecţia, 

complimente, 

Știu / Vreau să 

știu / Am 

învățat, 

photovoice
2
, 

storrytelling
3
. 

frontală și pe 

grupe 

laptop, 

videoproiector, 

internet, 

imagini, tablă 

flipchart, fișe 

de lucru, 

material Power-

Point 

 

 

                                                 
2
 Metoda Photovoice este explicată pe larg în partea a II-a a lucrării. 

3
 Metoda Storrytelling este explicată pe larg în partea a II-a a lucrării. 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

individului şi al societăţii.  

4 Drepturile si 

responsabili-

tățile tuturor 

copiilor 

- să  exprime în cuvinte 

proprii și în imagini 

drepturile copilului; 

- să  asocieze drepturile 

copilului cu responsabilități; 

- să descrie situații în care 

copii diferiți sunt egali în 

drepturi; 

- să recunoască în diverse 

situaţii respectarea sau 

nerespectarea unui drept; 

- să  identifice reguli și 

norme de comportament în 

diferite situații; 

- să argumenteze 

importanţa cunoașterii 

drepturilor copilului; 

CHECK IN - 

CHECK AUT, 

conversația 

euristică, 

comparația 

succesivă, 

învățarea prin 

descoperire, 

SCAUNUL 

FIERBINTE
4
. 

 

frontal și pe 

grupe 

foi flipchart, 

markere, fișe de 

lucru, planșă, 

prezentare 

Power Point. 

 

5 Drepturile 

omului și 

drepturile 

culturale-

Identitatea 

culturală 

 

 

 

 

check-in, 

comunicarea 

asertivă, 

explicaţia, 

descoperirea 

dirijată, 

demonstraţia, 

problematizarea, 

frontal, 

individual,acti

vitate 

colectivă 

 

 

creioane 

colorate, fișe de 

lucru, material 

power - point 

 

 

                                                 
4
 Metoda Scaunul fierbinte este explicată pe larg în partea a II-a a lucrării. 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

 jocul didactic, 

check-aut 

6 Educație 

incluzivă-Cum 

să fim cei mai 

buni prieteni? 

 

- să descrie conceptul de 

educație incluzivă; 

- să analizeze conceptul de 

„prietenie” din perspective 

diferite; 

- să completeze, 

colaborând în echipă, 

tabelul Știu / Vreau să știu 

/Am invățat; 

-să povestească conținutul 

materialului vizionat; 

- să identifice emoțiile 

transmise de diferite 

personaje; 

- să își mențină atenția 

concentrată pe parcursul 

întregii activități 

CHECK IN-

CHECK AUT 

Dezbaterea, 

Explicația, 

Conversația, 

Știu/Vreau să 

știu/Am învățat, 

„Pălăriile 

gânditoare”
5
 

frontal, 

combinat, 

individual. 

 

Tabla, creioane, 

coli albe, 

videoproiector, 

pălării, post-it-

uri, creioane 

colorate, 

material video 

 

7 Unicitatea 

persoanei 

- Dezvoltarea unei 

atitudini pozitive faţă de 

sine ca persoană unică  şi 

valoroasă; 

- Respect şi încredere în 

sine şi în ceilalţi; 

CHECK IN -

CHECK AUT, 

,,DA, ȘI...” 

conversaţia 

euristică, 

comparaţia 

frontal, pe 

grupe 

 

markere, fişă de 

lucru, planşă, 

post-it-uri 

 

 

                                                 
5
 Metoda Pălăriile gânditoare este explicată pe larg în partea a II-a a lucrării. 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

- Aprecierea unicităţii 

fiecăruia; 

- Să  obiectiveze părerea 

despre sine; 

- Să conştientizeze 

unicitatea propriei 

persoane; 

- Să dezvolte stima de 

sine; 

- Să identifice calităţile în 

mod obiectiv; 

- Să aprecieze calităţile 

celorlalţi colegi; 

- Să cunoască şi defectele 

pe care le vor identifica cu 

punctele slabe; 

- Să argumenteze 

unicitatea fiecărei 

persoane; 

succesivă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, 

SCAUNUL 

FIERBINTE; 

 

 

8 Jocul, 

liant al 

toleranței și al 

comunicării 

- Analizarea unor situaţii 

în acord / dezacord cu 

valorile şi principiile 

comunităţii / societăţii 

interculturale 

- Cooperarea cu ceilalţi în 

realizarea unor proiecte 

conversaţia, 

explicaţia, jocul 

didactic, metoda 

cadranelor 

 

frontal, 

individual, pe 

grupe 

 

cărţi, stickere 

colorate, coli, 

foarfeci, lipici, 

creioane 

colorate, pixuri, 

tablă flipchart 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

comune, în cadrul 

diferitelor grupuri 

- Argumentarea impactului 

efortului comun în cadrul 

comunitar şi social 

9 Comunitatea 

mea 

 

- Să cunoască istoria și 

proveniența minorității 

rrome; 

- Să conștientizeze motivul 

prezenței lor în comuna 

Cetatea de Baltă; 

- Să conștientizeze 

diferențele dintre culturi și 

acceptarea lor 

necondiționată; 

CHECK IN -

CHECK AUT, 

conversaţia 

euristică, 

dialogul, 

comparaţia 

succesivă, 

povestirea, 

brainstormingul, 

învăţarea prin 

descoperire, 

diagrama wenn. 

frontal, pe 

grupe 

 

 

foi flipchart, 

markere, fişe de 

lucru,prezentare 

Power Point; 

 

 

10 Împreună 

pentru o lume 

mai bună 

- să identifice 

caracteristicile care 

descriu comportamentul 

tolerant; 

- să identifice  principalele 

efecte ale unei atitudini 

intolerante; 

- să fie senzilbilizați de 

consecințele negative ale 

comunicarea 

asertivă, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

descoperirea 

dirijată, 

demonstraţia, 

problematizarea, 

jocul didactic, 

frontală, 

individua-lă, 

în grup 

 

 

laptop, 

videoproiector, 

imagini, tablă 

flipchart, fișe 

de lucru, 

material power 

point 
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Nr. 

crt. 

TEMA 

PROPUSĂ 
OBIECTIVE 

METODE  

FOLOSITE 

FORMA 

DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

intoleranței; 

- să prevină manifestarea 

intoleranței şi să-şi ofere 

respect reciproc; 

- să definească noţiunea de 

toleranţă; 

- să demonstreze respect 

de sine şi faţă de ceilalţi. 

brainstorming. 

 

 

 

RESPECTAREA PARTICULARITĂŢILOR DE VÂRSTĂ ALE ELEVILOR:  activitățile vor 

fi adaptate în funcție de vârsta grupului țintă,  iar timpul alocat pentru activități va fi redus sau 

extins în funcție de situația cerută.  

  

CONCORDANŢA CU ETOSUL ŞCOLII: resursele utilizate vor fi selectate în așa fel încât să 

fie în concordanță cu aspectele specifice socio-culturale, etnice, religioase ale comunității 

școlare și extinse și să nu lezeze dreptul la identitate. 
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PARTEA I 

 

 

 

PREZENTAREA PLANURILOR DE LECȚIE PE TEMA 

IO4 - „INCLUSIVITATE ȘI MEDIU MULTICULTURAL” 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă 
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Lecția 1 – Educația interculturală 

 

TITLUL LECȚIEI: EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 

TEMA (MODULUL): VALORI SI PRINCIPII ALE UNEI SOCIETĂȚI  

                                      INTERCULTURALE  

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: ILIESCU DANIELA, MUNTEAN SIMONA  ADRIANA, ROȘIAN AUREL  

                      TEODOR 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Analizarea unor situații de acord/dezacord cu valorile și principiile unei societăți 

multiculturale. 

 Rezolvarea in perechi/echipa a unor sarcini de lucru referitoare la viața intr-o 

societatea interculturală. 

 Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți,față de identitatea 

culturală proprie si față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

 Identificarea propriilor repere de identitate culturală,prin raportare la sisteme de 

referință culturală variate. 

METODE DIDACTICE: CHECK IN - CHECK AUT
6
, explicația, conversația, metoda  

                                           cadranelor 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: mixtă, frontală și pe grupe 

RESURSE MATERIALE: tablă, cretă, flipchart, markere, coli de hârtie 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

 

 

                                                 
6
 Metoda Check in – Check out este explicată pe larg în partea a II-a a lucrării. 
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

 mărirea gradului de toleranţă şi acceptare faţă de cei diferiţi;  

 acceptare şi respectarea diversitații 

 recunoaşterea şi respectul diferenţelor culturale 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici şcolare care să permită 

egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru 

a le transforma în resurse pedagogice, iar responsabil de aceste demersuri este (în cadrul 

educaţional instituţionalizat) managerul grupei / clasei, respectiv cadrul didactic. 

Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în comunitățile mici, 

rurale. Același lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși indivizi sau 

grupuri de indivizi. Această diversitate presupune o nouă abordare a societății și a educației. 

Interculturalitatea aduce în societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric 

 Stabilirea regulilor de lucru în grup 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor 

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei 

 Profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa în  cerc 

 Profesorul propune împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, 

preocupări, starea de spirit) la începutul sesiunii de lucru; 

 După ce toți participanții s-au așezat conform cerinței, profesorul le cere să 

răspundă la întrebările pe care le va pune. 

 Ce ai făcut ieri? 

 Ce vei face astăzi? 
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 Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 

 Cum te simți azi? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt, printr-o  

     melodie, etc.) 

 

  Joc energizant complimente, scaunul liber, sculptura emoțiilor 

Profesorul propune participanţilor: 

 să facă cîte un compliment vecinului din dreapta şi celui din stânga. De ex., Elena, eşti 

foarte drăguţă” etc.; 

 să se așeze pe unul din scaunele libere, ținând cont de faptul că lipsește un scaun. 

Participantul care rămâne în picioare trebuie să prezinte o persoană din cerc, fără a-i 

rosti numele. Colegii ghicesc despre cine este vorba; să „sculpteze” o emoţie: fericire, 

agresiune, invidie etc. 

 Activități  

a) Definirea termenilor cheie: societate interculturală, educație interculturală, toleranța. 

minoritate națională 

 profesorul definește termenii: societate interculturală (societatea in care conviețuiesc 

mai multe grupuri etnoculturale), educație interculturală (dezvoltarea competențelor 

necesare vieții intr-o societate caracterizată prin diversitate culturală si interacțiuni 

intre persoane cu apartanențe culturale diferite), minoritate natională (Număr mai mic, 

parte mai puțin numeroasă de membri ai unei colectivități),toleranță(faptul de a tolera, 

ingăduință, indulgență) 

  se împarte elevilor câte o fișă de lucru conform anexei nr. 1 și se explică cum se vor 

desfășura activitățile: li se cere elevilor să citească cerința si să rezolve sarcina de 

lucru cerută. 

 

b) Cunoaşterea caracteristicilor unei societăți multiculturale: 

 se impart elevii în 4 grupe apoi pe coli de flipchart se schițează patru cadrane, apoi i se 

cere fiecărei grupe să completeze câte un cadran. Elevii identifică posibile răspunsuri 
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si atitudini conform cerințelor. (vezi anexa 2) 

 

c) Cum să fim toleranți? 

 Profesorul propune o tema de reflecție: împarte elevilor fișa de la anexa 3, le cere să o 

citească cu atenție, iar după 1 minut de reflexie să-și exprime fiecare părerea despre ce 

au înțeles din ce au citit. 

 Evaluare și feed-back  

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive si propune 

elevilor realizarea check-aut prin următoarele întrebări: 

 Cum a fost? 

 Ce ai terminat astăzi? 

 Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp 

și rezultatele așteptate? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt.., printr-o 

melodie, etc.) 

Profesorul propune pentru acasă realizarea  unui eseu cu titlul  „Prietenul meu de altă etnie”. 
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 Anexa 1  

 

Fișă de lucru 1 

 

Asociați cuvintelor din stânga definițiile potrivite din dreapta: 

 

EDUCAȚIE Influnțare sistematică și conștientă a dezvoltării facultăților 

intelectuale morale și fizice ale copiilor și tineretului. 

Cunoașterea bunelor maniere și comportarea in societate conform 

acestora. 

TOLERANȚĂ Grup de oameni de aceeași origine și limbă care locuiește pe 

teritoriul unui stat național. 

 

PRIETENIE Faptul de a tolera, ingăduință, indulgență 

 

MINORITATE Sentiment de simpatie, de stimă, de respect, de atașament reciproc, 

care leagă două persoane. 
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Anexa 2  – Fișa 2 

 

Grupa 1 

Societatea multiculturală se referă la ... 

Grupa 2 

Societatea interculturală se referă la … 

 

 

 

 

 

Grupa 3 

Atitudinea noastră față de ceilalți în 

societatea multiculturală este … 

Grupa 4 

Atitudinea noastră față de ceilalți în 

societatea interculturală este … 
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Anexa 3 

 

Temă de reflecţie 

 

Meditaţi la următorul afiş, care poate fi citit la un restaurant turc din Paris: 

 

Dumnezeul tău este evreu. 

Maşina pe care o ai este japoneză. 

Pizza este italiană, 

iar couscous-ul este algerian. 

Democraţia pe care o practici este grecească. 

Cafeaua ta este braziliană. 

Ceasul îţi este elveţian. 

Cămaşa este indiană. 

Radioul tău este coreean. 

Vacanţele tale sunt turceşti, 

tunisiene sau marocane. 

Cifrele tale sunt arabe 

Scriitura îţi este latină, 

Şi …  reproşezi vecinului tău că este străin! 
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Lecția 2 – Beneficiile diversității 

 

TITLUL LECȚIEI: BENEFICIILE DIVERSITĂȚII 

TEMA (MODULUL): VALORI SI PRINCIPII ALE UNEI SOCIETĂȚI  

                                      INTERCULTURALE  

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V – VIII  

PROFESOR: BUNEA EMILIA LUCIANA, DOMBI ANDREEA, MLĂDIN MARIA 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Să manifeste respect şi deschidere faţă de diversitatea culturală 

 Să prezinte o atitudine pozitivă faţă de persoane care aparţin unor culturi diferite 

 Să valorizeze diferenţele culturale 

 Să-şi formeze competențele de comunicare, implicare activă, munca în echipă. 

 Să-şi cultive imaginația, simțul creativ şi artistic  

 

METODE DIDACTICE: comunicarea asertivă, explicaţia,dezbaterea,descoperirea dirijată,  

                                         demonstraţia, problematizarea, jocul didactic. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal, individual, activitate colectivă. 

RESURSE MATERIALE: creioane colorate, fișe de lucru. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

Prin activitățile desfăşurate, elevii vor deveni mai buni, mai toleranți, mai solidari, mai 

atenți la problemele celor din jurul lor. Îşi vor forma un comportament empatic, tolerant, 

responsabil, dar şi competențe de implicare activă şi munca în echipă. Vor învăța să traiască, 

să muncească în diversitate socială, să aibă oportunități egale, să interacționeze unii cu alții, în 
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condițiile în care fiecare persoană este diferită de cealaltă. Derularea proiectului va contribui 

la crearea unei atmosfere de toleranță, încredere, respect reciproc, valorizare a tuturor, 

promovare a diversității şi egalității de şanse  ca valori pozitive şi benefice pentru comunitate. 

Violența şi efectele ei negative vor scădea, precum şi abandonul şi absenteismul şcolar, iar 

şcoala va deveni mai atractivă la nivelul comunității. 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

  Şcoala este un spațiu al diversității, reunind copii care provin din grupuri socio-

culturale diferite, etnii diferite, chiar religii diferite. Diferențele între elevi nu sunt corecte, 

drepte, morale. Ele nu ar trebui să existe într-o societate care se cuvine să ofere drepturi şi 

sanse egale tuturor membrilor ei. Pentru a preveni şi combate astfel de tratamente,  

considerăm oportună derularea proiectelor, menite să îi invețe pe tineri să „trăiască unii cu 

alții” în deplină armonie şi echitate socială, să aprecieze şi să valorizeze diferențele care exista 

între ei .  

Scopul proiectului este evidențierea beneficiilor diversității şi promovarea 

multiculturalității. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

 Profesorul pregătește materialele de lucru 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor    3 minute 

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei 

 Profesorul le cere elevilor să se așeze în cerc și le propune jocul: Acesta mi-e 

prieten. 

 Mărimea unui grup este de la 10 până la 20 de participanți. 

 Timp de desfăşurare: 10 minute. 

 Materiale: nimic. 

 Obiective: 
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A integra toți jucatorii într-un grup. 

 Procedura: 

Participanții se aşează formând un cerc, cu mâinile unite. Cineva începe jocul, 

prezentând persoana din stânga, cu formula „acesta mi-e prietenul X” şi când îi spune numele, 

ridică mâna prietenului său. Jocul continuă până toate persoanele sunt prezentate. 

 Evaluare: 

Se tinde spre integrarea în grup a tuturor participanților.  

 

 Activități  

 

 Activitatea 1: Fiecare elev primeşte o planşă de colorat şi un creion colorat. Ei vor 

colora planşa primită cu culoarea pe care profesorul le-a oferit-o. La final vor observa 

ca planșele nu sunt reuşite cu o singură culoare. (Anexa 1) - 5 minute 

 

 Activitatea 2: Profesorul va ataşa pe un suport în fața clasei acelaşi peisaj (Anexa 1), 

dar de data aceasta elevii vor merge rând pe rând şi vor colora cu culoarea fiecăruia. 

Abia acum copiii reuşesc să realizeze un peisaj expresiv - 10 minute 

 

 Activitatea 3: Elevii vor citi "Povestea Curcubeului". În urma citirii poveştii, se va 

purta o discuție despre importanța diferențelor dintre oameni, despre faptul că fiecare 

individ are propriile calități şi doar împreună, uniți putem realiza ceva frumos, putem 

crea o lume mai bună.(Anexa 2) - 20 minute 

 

 Evaluare și feed-back  

La final elevii formează din nou un cerc,luând pe fiecare coleg de mână şi precizând  

calități pentru care îl apreciază. 
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Anexa 1  
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Anexa 2  

 

Culorile curcubeului 

 

Cu mult timp în urmă, la începutul timpurilor, culorile lumii s-au certat. Fiecare dintre 

ele pretindea că era cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai importantă, cea mai folositoare, 

cea mai iubită.  

Verdele spuse: „Uitați-vă la iarbă, frunze şi copaci. În mod evident vedeți şi voi că 

sunt cea mai importantă culoare. Sunt culoarea vieții şi a speranței. Uitați-vă în jur şi o să 

vedeți că sunt peste tot”.  

Albastrul l-a întrerupt şi exclama: „Gândiți-vă la cer şi la mare. Apa stă la baza vieții şi 

fără mine nu ar exista cerul albastru. Fără mine nu ar exista nimic!”  

Galbenul râse: „Eu sunt luminos şi cald, iar tu eşti atât de serios. De fiecare dată când 

te uiți la o narcisă galbenă sau la o floarea-soarelui zâmbeşti. Soarele, luna şi stelele sunt 

galbene, frumusețea mea este atât de evidentă încat oricine mă vede rămâne uimit.”  

Portocaliul începu să se laude: „Eu sunt culoarea mâncărurilor sănătoase ce dau 

putere. Morcovul, portocala şi dovleacul au multe vitamine. Şi atunci când portocaliul umple 

cerul, la răsărit sau la apus, frumusețea mea este atât de evidentă încât toți cei ce mă văd se 

opresc să mă privească cu admirație şi uimire.” 

Ei bine, roşul începu să strige: „Eu sunt conducătorul întregii vieți. Sângele este roşu şi 

sângele înseamnă viață. Eu sunt culoarea pasiunii şi a iubirii.”  

Violetul se ridică în picioare şi era foarte înalt. El vorbi dând foarte multă importanță 

spuselor sale: „Eu sunt culoarea imperială şi a regilor. Oamenii puternici întotdeauna m-au 

ales pe mine deoarece eu sunt culoarea puterii şi a înțelepciunii.”  

La sfârşit, cu o voce joasă şi timidă, Indigoul spuse: „Cu greu mă observați, însă deşi 

sunt tăcut, fără mine nu ați fi nimic. Aveți nevoie de mine pentru echilibru şi contrast şi pentru 

linişte interioară.” 

Argumentările au continuat, fiecare culoare în parte lăudându-se, ridicându-se în slăvi 
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şi certându-se. Fiecare în parte consideră că este perfecțiunea întruchipată. În timp ce se 

certau din ce în ce mai tare, un fulger puternic lumina cerul. Începu să tune şi să plouă cu 

găleata. Culorile tremurară de frică şi se strânseră în brațe pentru a se linişti şi proteja una pe 

alta.  

Apoi ploaia începu să vorbească: „Voi, culorilor, sunteți atât de nesăbuite. Vă certați 

care este cea mai bună, fiecare încercând să fie deasupra celorlate. Nu înțelegeți că fiecare în 

parte ați fost făcute cu un scop special, fiecare este unică şi diferită? Luați-vă de mâini şi 

urmați-mă!”  

Făcând ce le spuse ploaia, culorile se apropiară şi se luară de mâini. „De acum încolo”, 

zise ploaia, „când plouă, fiecare dintre voi se va întinde de-a lungul cerului într-un superb 

semicerc colorat. Curcubeul va fi un semn al păcii şi al speranței.”  

Astfel, oameni buni, de fiecare dată când ploaia curăță pământul, căutați un curcubeu 

pe întinsul cerului. Când apare, țineți minte că fiecare dintre voi este special. Lăsați culorile 

curcubeului să vă reamintească să vă apreciați pe voi înşivă şi pe cei din jur. 
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Lecția 3 – Eu spun nu discriminării 

 

TITLUL LECȚIEI: EU SPUN NU DISCRIMINĂRII 

TEMA (MODULUL): VALORI SI PRINCIPII ALE UNEI SOCIETĂȚI  

                                      INTERCULTURALE  

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: BUNEA EMILIA LUCIANA, DOMBI ANDREEA, MLĂDIN MARIA 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Analizarea unor situaţii în acord/dezacord cu valorile şi principiile societăţii 

interculturale 

 Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul 

diferitelor grupuri 

 Argumentarea impactului diversităţii la nivelul individului şi al societăţii 

METODE DIDACTICE: conversatia euristică, problematizarea, reflecţia, complimente, Știu /  

                                         Vreau să știu / Am învățat, photovoice, storrytelling. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontală și pe grupe 

RESURSE MATERIALE: laptop, videoproiector, internet, imagini, tablă flipchart, fișe de  

                                           lucru, material power-point 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Cunoaşterea unor  aspecte ale discriminării  

 Eliminarea prejudecăţilor 

 Principii sănătoase despre toleranţă, interculturalitate, solidaritate 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

Societatea actuală este caracterizată de toleranţă, conform celor mai elementare 

principii democratice. De asemenea, conform legilor în vigoare, sunt interzise orice forme de 

discriminare, fiecare membru al societăţii beneficiind de toate drepturile stipulate în legislaţia 

naţională şi europeană. Combaterea discriminării este nu doar un deziderat, ci un efort 

colectiv, începând cu educaţia naţională şi continuând cu modalităţi participative civic-

culturale de punere în acord a normativelor legale cu realitatea socială.   

În acest sens, tema abordată reprezintă, de fapt, modalitatea educaţională prin care 

şcoala noastră încearcă să ofere comunităţii de romi locale posibilitatea de a participa alături 

de toată comunitatea deservită de unitatea nostră de învăţământ la proiectele şcolii, spre a 

beneficia toţi copiii, indiferent de etnia din care provin, de aceeaşi educaţie şi aceleaşi şanse 

de viitoare afirmare socială.  Discriminarea poate fi transformată în toleranţă, cooperare şi 

reuşită, cu ajutorul unei bune îndrumări pedagogice, iar şcoala noastră face eforturi în acest 

sens. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric 

 Profesorul pregătește materialele de lucru și cere elevilor să se așeze sub forma 

unui cerc în clasă. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor 

 Comunicarea unor informaţii privind subiectul lecţiei 

 Captarea atenţiei 

Lectia poate incepe cu orice activitate dinamizanta, la alegerea profesorului. 

Spre exemplu, metoda complimente. Spune participanţilor că este o bucurie când 

oferim cuiva complimente şi că este plăcut şi pentru cel  care  le  primeşte.  Roagă-i  

să  discute  1-2  minute cu o persoană pe care o cunosc cel mai puţin din acest grup. 

După ce fac cunoştinţă mai bine, fiecare va alcătui un mesaj, un compliment pentru a-l 

oferi colegului.  
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 Activități  

a) Definirea termenilor cheie:discriminarea și manifestările acesteia; 

 Prin metoda „Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat” elevii vor avea ocazia să afle 

răspunsurile la ceea nu știu despre discriminare. Aplicarea metodei  presupune parcurgerea a 

trei paşi: inventarierea a ceea ce ştim (etapa „Ştiu’), determinarea a ceea ce dorim să învăţăm 

(etapa „Vreau să ştiu”) şi reactualizarea a aceea ce am învăţat (etapa „Am învăţat”). 

Se prezintă pe tabla flipchart tabelul cu rubricile: „Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat“, 

iar elevii realizează tabelul pe fişa de lucru. 

La început, se cere elevilor să  noteze în tabel tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează 

a fi discutată, apoi fiecare grupă va citi de pe fişă ceea ce a notat. Împreună cu cadrul didactic, 

elevii vor stabili ce ar trebui să fie notat în tabel la rubrica „Ştiu” şi completează apoi pe tablă. 

 Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt solicitaţi  să formuleze întrebări despre ce ar dori să 

mai afle legat de tema propusă, despre lucrurile de care nu sunt siguri sau lucrurile despre care 

ar vrea să cunoască ceva nou. Se notează aceste întrebări în coloana din mijloc a tabelului, 

atât la tablă, cât şi pe fişe. 

Profesorul propune în continuare spre vizionare o  prezentare Power Point cu titlul 

„Discriminarea” (Anexa 1) 

Etapa „Am învăţat”: După predarea conţinutului, se revine asupra întrebărilor pe care 

le-au formulat elevii în etapa anterioară şi pe care le-au trecut la “Vreau să ştiu”. Se reia 

fiecare întrebare şi se notează răspunsurile aflate în timpul predării noului conţinut în coloana 

a treia.         

b) Discriminare ― toleranţă ― educaţie ― reuşită : 

Profesorul oferă iniţiativa elevilor prin metoda photovoice. Se formează patru grupuri 

de lucru, fiecare primind câte o fotografie. (Anexa 2). În funcţie de imaginea primită, grupul 

recunoaşte sau nu, după caz, situaţii de discriminare sau de toleranţă, de abandon sau de 

reuşită. Dacă timpul permite, fotografiile vor ajunge, prin rotaţie, la cât mai multe grupuri, 

spre a se putea compara părerile unor grupuri diferite asupra aceleiaşi fotografii. Impresile, 

părerile, aserţiunile generate de fotografii vor fi sintetizate apoi în câteva idei principale, 

argumentate sucint, comparându-se situaţiile redate în imagini şi gradul de 
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discriminare/nondiscriminare, toleranţă/nontoleranţă, succes/insucces a unor minorităţi etnice 

ce reiese din fotografiile prezentate. 

Prin metoda storrytelling se va trece în revistă, pe baza unei anumite ordini a 

prezentării imaginilor, drumul de la discriminare la toleranţă, educaţie, colaborare şi reuşită 

(succes). Prima fotografie se referă la faptul că discriminarea naşte segregare, adică separare 

între oameni, pe anumite criterii, în cazul nostru cel rasist, al culorii, la fel cum în multe părţi 

din lume discriminarea etnică duce tot la segregare. Membrii societăţii însă, începând cu 

scriitorii şi artiştii, au înţeles nonsensul şi nedreptatea cauzate de discriminare şi au pledat 

pentru toleranţă, prin exemple proprii. Fotografia a doua prezintă tocmai un asemenea 

exemplu: faimosul actor hollywoodian Johnny Depp s-a fotografiat alături de un taraf de 

romi, taraf care, prin calitatea muzicii interpretate, s-a făcut apreciat în lumea întreagă. Arta a 

permis şi încurajat, deci, toleranţa, oferind societăţii posibilitatea să-i schimbe percepţia 

asupra discriminării. Astfel că ţările democratice au interzis discriminarea de orice fel şi au 

încurajat dreptul la educaţie, drept de care să beneficieze toţi, spre a fi ajutaţi şi cei din 

categoriile defavorizate, odinioară discriminaţi, să beneficieze de avantajele educaţiei în masă. 

A treia fotografie spune povestea unei educaţii moderne, unde Ziua romilor este celebrată într-

o şcoală printr-o formă culturală, dansul, într-un cadru de asemenea cultural, biblioteca. O 

educaţie la care are oricine are acces permite oricui să-şi valorifice cât mai bine calităţile, 

fiecare om având aptitudini şi calităţile specifice. Iar acest lucru poate fi observat în fotografia 

a patra, unde Ilie Năstase, de cetăţenie română de etnie romă, a ajuns primul tenismen din 

lume care a fost numărul 1 mondial, din momentul când s-a început ierarhizarea oficială a 

jucătorilor de tenis. Lipsa discriminării, toleranţa şi educaţia oferită tuturor sunt, aşadar, 

modalităţile prin care fiecare îşi poate realiza visul de a reuşi în viaţă. 

În încheierea lecţiei, pentru a se realiza feed-back-ul, elevii revin la schema S/V/A şi 

decid ce au ştiut la începutul lecţiei, ce au vrut să înveţe pe parcursul ei şi ce au învăţat din 

lecţie. Se realizează astfel o învăţare autentică şi durabilă prin asimilarea unor cunoştinţe noi 

şi restructurarea activă a unor scheme mentale. 
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 Evaluare și feed-back  

 Nivelul de conştientizare al fenomenului –discriminare. 

 Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive și 

propune realizarea  

 Check-aut prin următoarele întrebări: 

o Cum a fost? 

o Cum v-aţi simţit azi? 

o Prin ce culoare aţi putea aprecia lecţia de azi? 

o Exprimă-ți starea ta de acum ... (printr-un desen, printr-un cuvânt..,  

       printr-o melodie, etc.) 
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Anexa 1 

 

MATERIAL POWER-POINT 
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Anexa 2 

 

  

Foto 1 ― segregare-rasiala-autobuz-1950
7
 

 

                                                 
7
 Sursa: http://xnn.ro/fotografii-vechi-sau-historyporn-editia-8/ 

http://xnn.ro/fotografii-vechi-sau-historyporn-editia-8/
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Foto 2: Taraf de Haïdouks împreună cu Johhny Depp
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Sursa: http://www.litero-mania.com/comedia-tiganilor-taraf-de-haidouks/ 

http://www.litero-mania.com/comedia-tiganilor-taraf-de-haidouks/
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Foto 3 ― Elevi romi dansând în biblioteca şcolii, la Şcoala altfel
9
 

 

 

                                                 
9
 Sursa: https://alba24.ro/foto-ziua-internationala-a-romilor-sarbatorita-de-elevii-de-la-scoala-incluziva-

din-alba-iulia-prin-muzica-si-dans-activitate-din-programul-scoala-altfel-291016.html 

https://alba24.ro/foto-ziua-internationala-a-romilor-sarbatorita-de-elevii-de-la-scoala-incluziva-din-alba-iulia-prin-muzica-si-dans-activitate-din-programul-scoala-altfel-291016.html
https://alba24.ro/foto-ziua-internationala-a-romilor-sarbatorita-de-elevii-de-la-scoala-incluziva-din-alba-iulia-prin-muzica-si-dans-activitate-din-programul-scoala-altfel-291016.html
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Foto 4 ― Ilie Năstase, ieri  şi azi
10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Sursa: http://www.radioresita.ro/197012/ilie-nastase-cel-mai-titrat-jucator-de-tenis-roman-implineste-

70-de-ani 

http://www.radioresita.ro/197012/ilie-nastase-cel-mai-titrat-jucator-de-tenis-roman-implineste-70-de-ani
http://www.radioresita.ro/197012/ilie-nastase-cel-mai-titrat-jucator-de-tenis-roman-implineste-70-de-ani
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Lecția 4 – Drepturile și responsabilitățile tuturor copiilor 

 

TITLUL LECȚIEI: DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE TUTUROR COPIILOR 

TEMA (MODULUL): VALORI SI PRINCIPII ALE UNEI SOCIETĂȚI  

                                      INTERCULTURALE  

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: ILIESCU DANIELA, MUNTEAN SIMONA  ADRIANA, ROȘIAN AUREL  

          TEODOR 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 să  exprime în cuvinte proprii și în imagini drepturile copilului; 

 să  asocieze drepturile copilului cu responsabilități; 

 să descrie situații în care copii diferiți sunt egali în drepturi; 

 să recunoască în diverse situaţii respectarea sau nerespectarea unui drept; 

 să  identifice reguli și norme de comportament în diferite situații; 

 să argumenteze importanţa cunoașterii drepturilor copilului; 

METODE DIDACTICE: CHECK IN - CHECK AUT, conversația euristică, comparația  

                                         succesivă, învățarea prin descoperire, SCAUNUL FIERBINTE. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal și pe grupe 

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, fișe de lucru, planșă, prezentare Power  

                                           Point. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 colaborare eficientă și crescută între elevi 

 creșterea stimei de sine   

 încurajarea autodepășirii 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului constituie 

unul din fundamentele educaţiei. 

Plecând de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii, 

echităţii, copiii vor învăţa despre drepturile lor, vor fi stimulaţi să reflecteze şi să analizeze 

cum sunt ele aplicate.  

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că: „educaţia trebuie să vizeze 

înflorirea personalităţii umane şi întărirea respectării drepturilor şi libertăţilor omului”. 

În educaţia elevilor, cunoaşterea drepturilor copilului vizează stimularea unui 

sentiment de încredere şi de toleranţă faţă de aproape.  

Am iniţiat acest proiect, din dorinţa de a-i determina pe copii să conştientizeze 

importanţa, valoarea lor în raport cu societatea în care se formează, de a-i informa că au 

drepturi legal/universal recunoscute, care le oferă posibilitatea de a creşte, de a se dezvolta 

într-un cadru propice. Care este valoarea, cea mai de preţ, a unui popor? Tradiţia? ... 

Religia?... Toate, incontestabil. Dar, mai presus de ele este copilul, generaţia fără de care toate 

acestea nu vor exista. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

 Profesorul pregătește materialele de lucru și cere elevilor să se așeze sub forma 

unui cerc în clasă. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 1 minut 

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei – 10 minute 

 Profesorul propune împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, 

preocupări, starea de spirit) la începutul sesiuni de lucru; 

 După ce toți participanții s-au așezat conform cerinței, profesorul le cere să 

răspundă la întrebările pe care le va pune. 
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 Ce ai făcut ieri? 

 Ce vei face astăzi? 

 Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 

 Cum te simți azi? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt, printr-o  

     melodie, etc.) 

 Activități – 37 minute  

a) Definirea termenilor cheie:drepturi,organizaţii; 

  Profesorul propune spre audiere următoarea poveste: ”Povestea piticului gigant” 

(Anexa 1).Pentru înţelegerea mesajului textului  va avea loc un dialog. 

 Pe frunzulițe scrieți câte o dorință și le lipiți pe copacul de pe tablă.  

 Gigantul nu le poate lua însă pe toate , de aceea le selectăm pe cele mai 

importante. Aceste dorințe nu sunt altceva decât drepturile   voastre de care fiecare dintre voi    

poate beneficia. 

 După părerea voastră cine este gigantul din poveste? Dar piticul?Cum a încercat 

să demonstreze piticul că este și el gigant? 

 Deci toți, începând de la mic și până la mare avem drepturi. 

b) Cunoaşterea organizaţiilor ce se ocupă cu drepturile copilului. 

Profesorul enumeră organizațiile ce se ocpă cu drepturile copilului: 

1. ONU (Organizația Natiunilor Unite) 

2. Convenția cu privire la drepturile copilului. 

3. UNICEF (Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru copii) (Anexa 2)) 

c) Cunoașterea drepturilor și responsabilităților copilului; 

Profesorul propune în continuare spre vizionare o  prezentare Power Point cu titlul 

,,Drepturile şi responsabilităţile copiilor”. 

Profesorul împarte colectivul de elevi în grupe de câte cinci elevi. Profesorul 

repartizează câte un plic la fiecare grupă cu imagini pe care sunt reprezentate 

responsabilitățile, menționând că pe lângă drepturi fiecare dintre noi are și responsabilități de 

care nu trebuie să uităm. Se cere realizarea corelării dintre drepturi şi responsabilităţi. (Anexa 
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3). 

Profesorul propune grupelor de elevi câte o fișă de lucru. (Anexele 4-7).  

 Descrie 

 Compară 

 Analizează 

 Argumentează 

Profesorul spre sfârșitul lecției propune spre audiere un citat: 

 „Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea” 

 

 Evaluare și feed-back – 4 minute  

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive si propune 

elevilor realizarea check-aut prin următoarele întrebări: 

 Cum a fost? 

 Ce ai terminat astăzi? 

 Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp 

și rezultatele așteptate? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt.., printr-o 

melodie, etc.) 

Profesorul propune pentru acasă realizarea portretului „Copil responsabil” și 

compunerea unei poezii intitulată: „Drepturile și responsabilitățiile copiilor”. 
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Anexa 1. 

 

Povestea Piticului Gigant 

Trăia odată un gigant. Toţi giganţii erau mari şi înalţi ca nişte uriaşi, dar acesta era mic. 

Aşa se născuse. El venea şi spunea: 

– Bună ziua!Eu sunt gigant. 

Însă nimeni nu-l credea şi toţi râdeau de el: 

– Ha ha-ha! Ce glumeţ mai eşti! 

Atunci el s-a gândit: „Probabil trebuie să demonstrez cumva că sunt un gigant 

adevărat”! Şi a început să ridice greutăţi pe care numai un gigant le poate ridica. El nu 

plângea când îl durea ceva. Aşa se comportă numai giganţii! Şi niciodată nu era zgârcit. Era 

bun, foarte bun, deoarece aşa se cade să fie un gigant. Şi iată că atunci toţi l-au crezut  că este 

un gigant. Dar, pur şi simplu, un gigant pitic.  

Într-o bună zi, Piticul Gigant s-a pornit spre o ţară fermecată, unde se îndeplinesc toate 

dorinţele. A trecut mai întâi prin India, o țară frumoasă și bogată. A întrebat copiii de acolo  ce 

dorinţe au. Aceştia îşi doreau şcoli şi profesori. Le-a promis că  va duce cu el, în ţara 

fermecată, aceste dorinţe. 
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Anexa 2. 

 

1. ONU (Organizația Națiunilor Unite) 

2. Convenția cu privire la drepturile copilului 

3. UNICEF (Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Copii) 
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Anexa 3. 
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Anexa 4. 

 

1. Descrie 

”Convenţia cu privire la drepturile copilului”, adoptată de Adunarea Generală a 

O.N.U. la 20 noiembrie 1989, include ” dreptul la joacă, odihnă și  recreere”. 

Descrieți în câteva cuvinte la ce anume se referă acest drept. 
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Anexa 5.  

2. Compară  

 

 Citește fragmentele de mai jos și compară situația celor doi copii, menționând 

drepturile care sunt respectate sau încălcate.  

 

     În mijlocul unui oraş, pe spațiul verde 

dintre două trotuare, trei copilași stau chinuiți 

de frig și foame, într-un cort improvizat. Sunt 

murdari și au chipurile triste, dar mușcă cu 

poftă dintr-o bucată de pâine primită de la 

vreun trecător milos și își mai potolesc 

foamea. 

 E seară! Ioana stă cuibărită în brațele calde 

ale mamei. Focul pâlpâie ușor în sobă, sclipiri 

roșcate împrăștiindu-se în cameră. Mama 

citește din cartea de povești, Ioana o aude ca 

prin vis. Ce frumos miroase a scorțișoară!  E 

plăcinta mamei, ce stă aburindă pe măsuță.  

 

…………………………………………………………………………………...........................
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Anexa 6.  

 

3. Analizează! 

Analizează importanța drepturilor studiate și realizează o piramidă, intitulată: 

PIRAMIDA DREPTURILOR. 

 

PIRAMIDA DREPTURILOR 
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Anexa 7  

 

4. Argumentează 

Realizează un scurt text prin care să determini întreaga omenire să respecte drepturile 

copilului. Încearcă să aduci cât mai multe argumente! 
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Lecția 5 – Identitatea culturală 

 

TITLUL LECȚIEI: IDENTITATEA CULTURALĂ 

TEMA (MODULUL): DREPTURILE OMULUI ȘI DREPTURILE CULTURALE  

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: ILIESCU DANIELA, MUNTEAN SIMONA  ADRIANA, ROȘIAN AUREL  

                      TEODOR 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de 

referință culturale variate  

 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate 

interculturală  

 Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea 

culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite  

 

METODE DIDACTICE: CHECK – IN, comunicarea asertivă, explicația, descoperirea  

                                         dirijată, demonstrația, problematizarea, jocul didactic,  

                                         CHECK – AUT. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontală, individuală, activitate colectivă. 

RESURSE MATERIALE: creioane colorate, fișe de lucru. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 mărirea gradului de toleranţă şi acceptare faţă de cei diferiţi;  

 acceptare şi respectarea diversitații 

 recunoaşterea şi respectul diferenţelor culturale 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

Pentru că în şcoală sunt copii de diferite etnii (români, rromi, maghiari) şi pentru că 

influenţa adulţilor (părinţi, bunici, alţi membrii ai familiei) este foarte mare, important este ca 

această educaţie interculturală să se realizeze şi prin aceştia, cooptându-i atât ca parteneri în 

scopul vizat (şi declarat), cât şi ca susţinători neangajaţi ai procesului instructiv - educativ din 

şcoală, prin participarea la întâlniri periodice. 

Obiceiurile şi tradiţiile unui popor, ca înscrisuri de „legitimitate etnică”, constituie 

cvintesenţa perpetuării neamului; vorbesc despre istoria acestuia, despre spiritualitatea sa 

transmisă peste secole sau milenii. În cazul fiecărei etnii, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor 

dezvăluie faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei. Copiilor le conferă 

identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit 

prin nenumărate teritorii. Le creează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde 

comoara trăsăturilor caracteristice unui popor: meserii şi meşteşuguri, cântece şi dansuri, 

credinţe şi legi nescrise, costumaţii, vorbire, umor; trăirile – patimile şi suferinţele interioare, 

dar şi bucuriile şi valorile lor spirituale; speranţele aruncate peste vremuri. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

 Profesorul pregătește materialele de lucru. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 3 minute 

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei 

 Profesorul propune împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, 

preocupări, starea de spirit) la începutul sesiunii de lucru; 

 După ce toți participanții s-au așezat conform cerinței, profesorul le cere să 

răspundă la întrebările pe care le va pune. 

 Ce ai făcut ieri? 

 Ce vei face astăzi? 
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 Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 

 Cum te simți azi? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt, printr-o  

     melodie, etc.) 

 Profesorul le cere elevilor să se așeze în cerc și le propune jocul: Echilibrul 

colectiv, care are ca scop favorizarea încrederii şi cooperării și stimularea simțului 

cooperării. 

o Mărimea unui grup este de la 10 până la 20 de participanți. 

o Timp de desfășurare: 5 minute. 

 Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini, încercând să obțină 

echilibrul, lăsându-se să cadă unii în exterior, alții în interior. 

 Participanții trebuie să se lase să cadă foarte lent pentru ca să se obțină 

echilibrul în cadrul grupului. - Tot grupul formează un cerc, apucându-se de 

mâini.  

 Se face numărătoarea de la 1 – 2. Persoanele care au numărul 1 se vor 

înclina înainte, cele cu numărul 2 înapoi. 

 Exercițiul dat trebuie efectuat foarte lent. După ce se obține echilibrul 

cei cu numărul 1 se vor înclina înapoi, iar cei cu numărul 2, înainte.  

 Jocul se finalizează printr-o scurtă discuție de evaluare: Ce dificultăți 

au întâmpinat? Ce probleme există în viața reală ce blochează încrederea în 

cineva? 

o Loc de desfășurare: interior-exterior 

 

Activități:  

 Activitatea 1:   

 Definirea termenilor cheie: drepturi ale omului, drepturile civile și politice 

generale, drepturile persoanelor vulnerabile, drepturile economice, sociale și 

culturale (dreptul la bunăstare, la educație, la muncă, la cultură, la sănătate 

fizică și mentală); 
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 Prezentarea unui material Power Point care redă pe scurt principalele 

caracteristici ale identității culturale (Anexa 1). – 10 minute 

 

 Activitatea 2: 

 Profesorul le cere elevilor să se organizeze în grupuri de 4 – 6 elevi și le 

propune să realizeze o listă care să conțină cel putin 10 drepturi ale omului, 

inclusiv drepturi culturale și să le așeze în ordinea importanței pentru grupa lor. 

Elevii prezintă clasei rezultatul obținut, apoi dezbat asemănările și diferențele 

constatate. (Auditul drepturilor) – 10 minute 

 

 Activitatea 3: 

 Profesorul cere elevilor să completeze fișa de lucru folosindu-se de întrebările 

ajutătoare menționate in fișă (Anexa 2). – 10 minute 

 

 Activitatea 4:  

 Profesorul prezintă elevilor câteva articole din „Declarația ONU privind 

drepturile persoanelor care fac parte din minorități naționale sau etnice, 

lingvistice și religiose (1992)” insistând asupra drepturilor culturale a 

minorităților nationale: – 5 minute 

Articolul 2 

 

„1. Persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice 

(denumite generic în continuare persoane aparținând minorităților) au dreptul să se bucure 

de propria cultură, să profeseze și să practice propria lor religie, să utilizeze limba proprie, în 

particular sau în public, în mod liber și fără obstacole sau orice formă de discriminare. 

2. Persoanele aparținând minorităților au dreptul să participe efectiv la viața culturală, 

religioasă, socială, economică și publică.” 

 La final profesorul cere elevilor să dezbată in grupuri mici urmatoarele 

intrebări: 
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 „Avem nevoie de drepturi culturale astăzi?” 

 „Diversitatea este un rău sau un bine?” 

 

 Evaluare și feed-back – 4 minute  

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive și propune 

realizarea check-aut prin următoarele întrebări: 

 Cum a fost? 

 Ce ai terminat astăzi? 

 Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp și 

rezultatele așteptate? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt.., printr-o melodie, 

etc.) 
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Anexa 1 

 

Prezentare Power Point – „Identitatea culturală” 
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Anexa 2 

 

Fișă de lucru 

 

Alegeți unul din cuvintele cultură, persoane vulnerabile, drepturi culturale și 

demnitate și descrieți individual cum îl înțelegeți, utilizând întrebările de mai jos: 

- În ce context ați auzit de acest cuvânt? 

- Ce înseamna el pentru tine? 

- Care este cuvăntul opus și ce semnificație are? 
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Lecția 6 – Educație incluzivă – Cum să fim cei mai buni prieteni? 

 

 

TITLUL LECȚIEI: EDUCAȚIE INCLUZIVĂ – CUM SĂ FIM CEI MAI BUNI  

                                PRIETENI? 

TEMA (MODULUL): EDUCAȚIE INCLUZIVĂ – CARACTERE GENERALE 

TIPUL LECȚIEI: FORMARE DE ATITUDINI 

SCOPUL LECȚIEI: Formarea deprinderilor de interacțiune sociale, atitudinilor pozitive și a  

                                 abilităților de cooperare și acceptare în grup.  

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V – VIII  

PROFESOR: ILIESCU DANIELA, MUNTEAN SIMONA ADRIANA, ROȘIAN AUREL  

                       TEODOR 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Să descrie conceptul de educație incluzivă; 

 Să analizeze conceptul de „prietenie” din perspective diferite; 

 Să completeze, colaborând în echipă, tabelul Știu/Vreau să știu/Am invățat; 

 Să povestească conținutul materialului vizionat;  

 Să identifice emoțiile transmise de diferite personaje; 

 Să își mențină atenția concentrată pe parcursul întregii activități. 

 

METODE DIDACTICE: CHECK – IN – CHECK – AUT, dezbaterea, explicația, conversația,  

                                          Știu/Vreau să știu/Am învățat, „Pălăriile gânditoare”.  

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal, combinat, individual. 

RESURSE MATERIALE: tabla, creioane coli albe, videoproiector, pălării, post-ituri, creioane  

                                           colorate, material video. 
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RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Creșterea abilității de a sintetiza un volum mediu de informație; 

 Fixarea cunoștințelor; 

 Facilitarea învățării prin integrarea factorului ludic în procesul de educație. 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

 EDUCAŢIA INCLUZIVĂ este un proces prin care răspundem diversităţii nevoilor 

copiilor prin creşterea gradului de participare la învăţare şi reducerea excluziunii. Aceasta 

presupune o serie de schimbări de substanţă din perspectiva conţinutului educaţional, a 

abordării didactico-pedagogice, a structurii sistemului de educatie şi a strategiilor 

educaţionale. 

 În fiecare colectiv,trebuie stabilite niște reguli clare de interacțiune,un management 

foarte atent al situațiilor de bullying sau al celor de discriminare. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

 Pregătirea clasei pentru desfășurarea activității în bune condiții. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 2 minute 

 Se precizează tema lecției și principalele obiective, pe înțelesul elevilor. 

 Captarea atenţiei – 8 minute 

 Profesorul prezinta un desen care are rolul de a clarifica conceptele referitoare la 

educația incluzivă.(Anexa 1) 

 Profesorul propune împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, 

preocupări, starea de spirit) la începutul sesiuni de lucru; 

 După ce toți participanții s-au așezat conform cerinței, profesorul le cere să 

răspundă la întrebările pe care le va pune. 

 Ce ai făcut ieri? 
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 Ce vei face astăzi? 

 Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 

 Cum te simți azi? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt, printr-

o melodie, etc.)  

 Profesorul prezintă un desen care are rolul de a clarifica conceptele referitoare la 

educația incluzivă. (Anexa 1) 

Pentru a se cunoaște mai bine, profesorul propune jocul – „Prezentarea în trei cuvinte 

a colegului de bancă”. Elevii spun pe rând câte trei caracteristici ale colegului de bancă, fiind 

încurajați de către profesor să nu repete caracteristicile spuse de ceilalți, decât dacă este o 

caracteristică foarte importantă. 

 

 Activități  

 

 Activitatea 1 

 Profesorul propune metoda  „Știu/Vreau să știu/Am învățat” pe tema Prieteniei. Elevii 

primesc fișe cu tabelul (Anexa 2) și trebuie să completeze prima coloană. Elevii completează 

fișele în perechi și solicită explicații suplimentare. Se lucrează, în continuare frontal pentru a 

completa și a doua coloană. 

Pentru a răspunde întrebărilor din a doua coloană, profesorul propune să urmărească 

un filmuleț: „Mielul dansator” (Anexa 3). 

 După vizionarea filmului, profesorul cere elevilor să răspundă la întrebări: 

 Despre cine era vorba în filmuleț? 

 Ce s-a întâmplat cu prietenii lui când a avut loc o schimbare? 

 De ce s-a întristat mielul? 

 Cum au procedat prietenii săi? 

 Ce părere aveți despre Iepurele-Cerb? 

 Cine credeți că este un prieten bun? 

 Profesorul discută cu elevii despre învățămintele întâmplării. 
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Răspunsurile pot fi:  

 Suntem diferiți (a se vedea personajul Iepurele-Cerb) și este bine să nu 

avem prejudecăți față de cei ce nu sunt la fel cu noi; 

 Ajutorul poate veni de unde te aștepți mai puțin; 

 Atitudinea face diferența; 

 Prietenia este valoroasă;etc. 

 

 Activitatea 2 

 Elevii vor fi impărțiți în șase grupe prin tehnica numărării, iar profesorul le va explica 

Metoda Pălăriilor gânditoare. Vor primi fișele corespunzătoare fiecărei Pălării și vor analiza 

povestea vizionată. (Anexa 3) 

 Profesorul va monitoriza rezolvarea sarcinilor, va ajuta elevii să interacționeze în grup 

și să utilizeze diferite tehnici pentru a rezolva sarcina dată. 

 După 10 minute, fiecare grupă va desemna un lider care să prezinte informațiile de pe 

fișe. Discuțiile vor fi moderate de profesor, care va ghida elevii, prin intermediul întrebărilor 

ajutătoare, în vederea obținerii unui final diferit. 

 

 Activitatea 3 

După prezentarea răspunsurilor se va reveni la tabelul metodei „Știu/Vreau să știu/Am 

invățat”, completându-se ultima rubrică. 

Am invățat 

Cum să recunosc cel mai bun prieten? 

Câți prieteni trebuie să am? 

Cum pot deveni un bun prieten? etc... 

Se vor prezenta și vor discuta răspunsurile date și se va concluziona faptul că, atunci 

când se lucrează efectiv cu informația și în echipă, învățarea se realizează mult mai eficient. 

 

 Activitatea  4 

Profesorul va da fiecărui copil câte un post-it care va reprezenta o „frunzuliță” pe care 
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vor scrie care este cea mai importantă calitate a unui bun prieten – se va realiza astfel Copacul 

prieteniei. 

Profesorul va analiza răspunsurile date, apreciindu-le, motivându-i pentru activitatea 

viitoare. 

Ca temă vor avea de realizat, în echipe de 4-5 elevi, un poster cu titlul Portetul celui 

mai bun prieten. 

 

 Evaluare și feed-back  

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive și propune 

realizarea check-aut prin următoarele întrebări: 

 Cum a fost? 

 Ce ai terminat astăzi? 

 Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp 

și rezultatele așteptate? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ... (printr-un desen, printr-un cuvânt.., printr-o 

melodie, etc.) 
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Anexa 1 – Clarificarea conceptelor 
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Anexa 2 

 

Știu Vreau să știu Am învățat 

Ce este prietenia? 

 

 

Ce înseamnă un bun prieten?  

Cum o recunoaștem? 

 

 

Ce pot face pentru a avea 

mulți prieteni? 

 

Cine ne poate fi prieten? 

 

 

De ce se termină o prietenie?  

Cum putem deveni prieteni? 

 

 

Cum pot să ajut un prieten?  

Când se termină o prietenie? 
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Anexa 3 

Mielul dansator (Boundin Sheep)
11

 – film (4 min. și 30 de secunde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 https://www.youtube.com/watch?v=OMyYvZ8ka9I 

https://www.youtube.com/watch?v=OMyYvZ8ka9I
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Anexa 4 

 

 

1.PĂLĂRIA ALBĂ este POVESTITORUL – informează (prezintă 

fapte, date informații) 

- Povestește conținutul poveștii ”Mielul dansator”! 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

2.PĂLĂRIA ROȘIE este PSIHOLOGUL – spune ce simte despre 

(transmite emoții si sentimente, impresii, intuiții si presimțiri) 

- Prezentați-le colegilor voștri sentimentele pe care credeți că le-a trăit 

mielul. Argumentați alegerile făcute! 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

3. PĂLĂRIA GALBENĂ este CREATORUL  - aduce beneficii (se 

bazează pe aspectul pozitiv, constructive al gândirii, concentrându-se 

pe beneficii) 

- Care este învățătura transmisă de povestea Mielului dansator? 

(pozitiv) 

…………………………………………………………………………

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

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



 
   Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

  

_________________________________________________________________________________ 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

73 

 

4. PĂLĂRIA ALBASTRĂ este LIDERUL – clarifică (organizează, 

monitorizează si controlează gândirea) 

- Adresează colegilor patru întrebări legate de povestea Mielului 

dansator. 

……………………………………………………………………..…

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

……………….……………………………………………………..… 

 

5. PĂLĂRIA NEAGRĂ este CRITICUL – identifică greșelile (se 

bazează pe o gândire logică negativă, pesimism, judecată critică) 

- Care personaje merită criticate?De ce? 

…………………………………………………………………………

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

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

 

6. PĂLĂRIA VERDE este GÂNDITORUL – generează noi idei (se 

referă la spectul creative al gândirii, prezintă idei noi, alternative 

posibile, soluții diverse, inovații) 

- Imaginați-vă un alt final al poveștii Mielului dansator! 

…………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 

 

 



 
   Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

  

_________________________________________________________________________________ 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

74 

 

Lecția 7 – Unicitatea persoanei 

 

TITLUL LECȚIEI: UNICITATEA PERSOANEI 

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: ILIESCU DANIELA, MUNTEAN SIMONA ADRIANA, ROȘIAN AUREL  

                      TEODOR 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoana unică  şi valoroasă ; 

 Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi ; 

 Aprecierea unicităţii fiecăruia ; 

 Să  obiectiveze părerea despre sine ; 

 Să conştientizeze unicitatea propriei persoane ; 

 Să dezvolte stima de sine ;      

 Să identifice calităţile în mod obiectiv ;   

 Să aprecieze calităţile celorlalţi colegi ;    

 Să cunoască şi defectele pe care le vor identifica cu punctele slabe ;   

 Să argumenteze unicitatea fiecarei persoane ;                        

 

METODE DIDACTICE: CHECK IN – CHECK AUT, ,,DA, ȘI ...”, conversaţia euristică,  

                                         comparaţia succesivă, brainstorming, învăţarea prin descoperire,  

                                         SCAUNUL FIERBINTE. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe. 

RESURSE MATERIALE: markere, fișă de lucru, planșă, post-it-uri. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Colaborare eficientă și crescută între elevi 

 Creșterea stimei de sine   

 Încurajarea autodepășirii 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

Toţi suntem unici, suntem diferiţi, dar în aceleaşi timp, egali. Semnul de egalitate care 

s-ar pune în relaţiile pe care le împărtăşim cu cei din jurul nostru nu vine din spaţiul pe care-l 

ocupăm şi nici de la naţionalitatea pe care o avem ci prin valorile pe care le promovăm. 

 Capacitatea de a conştientiza valoare unicităţii umane, trebuie împărtăşită de la cea 

mai fragedă vârstă pentru a putea ajunge la o dezvoltare a atitudinii pozitive  faţă de propria 

persoană şi faţă de ceilalţi,  şi anume la conceptul de cultură universală în care fiecare să-şi 

regăsească specificul naţional. Prin abordarea acestei teme dorim  să arătăm elevilor, că ei 

toţi, sunt unici, indiferent de etnie şi îşi doresc acelaşi lucru: să înveţe, să se bucure de tot ce-i 

înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare reciprocă, într-un 

climat de stabilitate şi de bună înţelegere. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute  

 Profesorul pregătește materialele de lucru și cere elevilor să se așeze sub forma 

unui cerc în clasă. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 1 minut 

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei – 10 minute 

 Profesorul propune împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, 

preocupări, starea de spirit) la începutul sesiuni de lucru; 

 După ce toți participanții s-au așezat conform cerinței, profesorul le cere să 

răspundă la întrebările pe care le va pune. 
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 Ce ai făcut ieri? 

 Ce vei face astăzi? 

 Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 

 Cum te simți azi? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ... (printr-un desen, printr-un cuvânt,  

     printr-o melodie, etc.) 

 

 Activități – 37 minute  

 

 Definirea termenilor cheie: persoană, unicitate a persoanei; 

Profesorul propune prima activitate ,,Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalți? Suntem 

diferiți?” Elevii îşi vor scrie un autoportret pozitiv, pe care îl vor păstra. Apoi vor primi o fişă 

pentru a descrie un alt coleg (să-i identifice calităţile). Pe fiecare fişă va fi scris numele unui 

elev. Fiecare din elevi va nota o calitate sau mai multe calităţi ale colegului numit pe fişă și 

apoi se va îndoi foaia astfel încât elevul care urmeză să nu vadă calităţile notate anterior. La 

finalul activităţii, fiecare elev va avea o descriere făcută de restul colegilor din clasă. Elevii 

vor compara autoportretul cu portretul făcut de ceilalţi elevi, verificându-şi obiectivitatea 

autoaprecierii. În acelaşi timp vor descoperii şi alte calităţi pe care nu le-au trecut la 

autoportret. Se vor simţi valorizaţi şi apreciaţi. 

După o discuție pe baza celor observate se împart elevii în două grupe și se dispun în 2 

cercuri concentrice în fața clasei. Fiecare elev va avea montat pe spate o coală de hârtie 

împarţită în două jumătăţi: în jumătatea de sus se pune semnul + pentru calităţi şi semnul – 

pentru defecte. Cei din cercul exterior se vor perinda pe la fiecare coleg și îi vor scrie câte un 

defect și o calitate pe foaie de pe spate. Când rotaţia s-a epuizat, se schimbă poziția celor două 

cercuri. Când fiecare a scris pe spatele celuilalt, jocul se întrerupe. Se trece la loc în bancă şi 

fiecare elev îşi va recupera testul conform peseudonimului. Elevii vor conştientiza că pe lângă 

calităţi au şi defecte pe care colegii lor le-au sesizat. Se va purta o discuţie care are ca scop 

schimbarea  defectelor în calităţi. 

Profesorul propune a doua activitate folosind metoda brainstorming, având ca temă 
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,,Persoana”. 

Posibile răspunsuri: 

 Creativitate 

 Pasiuni 

 Scopuri 

 Calităţi 

 Defecte 

 Temeri 

 Reacţii 

 Atitudine 

 Comportament 

 Religie 

 Modele 

 Etnie 

 Fizionomie 

 Implicare 

 Sensibilitate 

 Convingeri 

Pe marginea acestor răspunsuri va avea loc o dezbatere la finalul căreia se va 

concluziona că fiecare persoană are proprile pasiuni, scopuri, reacţii, temeri, deci e unică şi 

valoroasă. 

Se vor defini termenii cheie şi se va purta o dezbatere, analizându-se fiecare concept în 

parte. 

 Persoana: desemnează individul uman înzestrat cu o capacitate de a gândi, de a simţi, 

de a voi şi de a acţiona. Orice persoană are propriile idei, convingeri şi atitudini. 

Unicitate: 

- Fiecare om are un mod propriu de a fi, prin care se deosebeşte de ceilalţi: 

- este sensibil la anumite lucruri;  

- gândeşte într-un anumit fel;  
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- are anumite opinii;  

- are anumite dorinţe şi aspiraţii; 

- se simte ataşat de anumite valori;  

- reacţionează într-un anumit fel în relaţiile cu oamenii;  

La a treia activitatea se va folosi metoda „Da şi …” 

Continuaţi răspunsurile, argumentând … 

Fiecare persoană e unica şi valoroasă  pentru…………………………………… 

 

 Evaluare și feed-back – 4 minute  

Pentru evaluare şi feed-back se vor folosi anexele 1 şi 2, apoi fiecare membru al 

grupului se va așeza pe rând pe ,,Scaunul fierbinte”, iar ceilalți membrii îi oferă feed-back cu 

privire la activitatea desfășurată și la aportul pe care l-a adus în cadrul grupului, utilizând 

două propoziții succinte având  următorul început: 

- Ai ajutat grupul atunci când........................... 

- Aș vrea să văd mai mult din........................... 

Profesorul apreciază activitatea elevilor, evidenţiază aspectele pozitive și propune 

realizarea check-aut prin următoarele întrebări: 

 Cum a fost? 

 Ce ai terminat astăzi? 

 Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp 

și rezultatele așteptate? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ... (printr-un desen, printr-un cuvânt ..., printr-o 

melodie, etc.) 

Se anunţă tema pentru acasă: „Afişul meu publicitar”, explicând elevilor ce vor avea 

de făcut şi de ce materiale au nevoie (coli, carioca, fotografii, decupaje, etc.) 
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Anexa 1 

 

Realizaţi o hartă a valorilor personale: 

 

Sunt important pentru ………………………………………………………………….. 

Sunt îndrăgit pentru …………………………………………………………………….. 

Sunt criticat pentru …………………………………………………………………… 

Sunt admirat pentru ………………………………………………………………… 

Mă voi schimba pentru ……………………………………………………………….. 
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Anexa 2 

 

Răspundeți pe scurt:  

 De ce nu sunt toți oamenii la fel? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 A fi diferit înseamnă a fi inferior? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 Sunt toți oamenii persoane unice? Argumentaţi! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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Lecția 8 – Jocul – Liant al toleranței și colaborării 

 

TITLUL LECȚIEI: JOCUL – LIANT AL TOLERANȚEI ȘI COLABORĂRII 

TEMA (MODULUL): FUNCȚIONAREA ARMONIOASĂ A UNEI COMUNITĂȚI  

                                     INTERCULTURALE  

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: BUNEA EMILIA LUCIANA, DOMBI ANDREEA, MLĂDIN MARIA 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Analizarea unor situaţii în acord/dezacord cu valorile şi principiile 

comunităţii/societăţii interculturale 

 Cooperarea cu ceilalţi în realizarea unor proiecte comune, în cadrul diferitelor grupuri 

 Argumentarea impactului efortului comun în cadrul comunitar şi social 

METODE DIDACTICE: conversația, explicația, jocul didactic, metoda cadranelor. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal, individual, pe grupe. 

RESURSE MATERIALE: cărți, stickere colorate, coli, foarfeci, lipici, creioane colorate,  

                                           pixuri, tablă flipchart. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Cunoaşterea unor  aspecte ale marginalizării. 

 Eliminarea stereotipurilor discriminatorii. 

 Principii sănătoase despre toleranţă, nediferenţiere, colaborare, întrajutorare. 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

 Lumea în care trăim, comunitatea şi societatea, se bazează pe principii şi reguli, 

convertite în legi scrise sau cutume sociale. Acestea prevăd aceleaşi drepturi pentru toţi, 

promovând egalitatea în faţa legilor şi în raportarea la orice formă de autoritate/instituţie: 
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locală, regională, naţională, transnaţională. 

 Eforturile umane conjugate desfăşurate într-un spaţiu socio-comunitar presupun 

înţelegere, toleranţă, colaborare, în vederea realizării unei dezvoltări unanim benefice a 

comunităţii. Educaţia şcolară le oferă elevilor şansa de a învăţa că eforturile comune, 

desfăşurate în armonia propusă de anumite jocuri didactice, pot depăşi barierele construite 

artificial între oameni, cum sunt cele legate de etnie, gen, religie sau poziţie socială. Ludicul 

este primul pas către cooperare, toleranţă şi înţelegere, promovând creativitatea, stabilirea şi 

îndeplinirea unor obiective, trăinicia unor viitoare relaţii socio-culturale armonioase şi 

eficiente pentru individ, comunitate şi societate. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric  

 Pregătirea materialelor şi aranjarea elevilor pe grupe. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor  

 Comunicarea unor informaţii privind natura jocului-lecţie. 

 Captarea atenţiei  

 Lectia  va începe cu o activitate dinamizantă propusă de  profesor. 

 Fiecărui elev i se lipeşte de frunte un sticker colorat, fără ca elevul să ştie ce culoare 

are ataşată pe frunte. Se folosesc trei culori: roşu şi verde, spre exemplu, în proporţii 

numerice apropiate, şi doar una galbenă. Se cere apoi formarea unor grupuri, conform 

culorilor stickerelor vizibile de către ceilalţi. Necunoscându-şi culoarea stickerului şi 

în funcţie de informaţiile primite de la ceilalţi colegi, fiecare elev încearcă să se alăture 

grupului din care trebuie să facă parte, conform culorii afişate pe fruntea sa. Elevul cu 

sticker galben va fi mereu respins, ca necorespunzător din perspectiva culorii purtate, 

sfârşind prin a sta stingher la o parte, în afara grupurilor constituite pe baza culorilor 

comune. Se evidenţiază astfel efectele negative ale marginalizării: respingerea, 

discriminarea pe baza unor motive arbitrare, inducerea unui sentiment de inferioritate. 
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 Activități  

 Profesorul împarte clasa de elevi în 4 grupe, fiecare grupă beneficiind de o 

carte (aceeaşi), coli, foarfeci, lipici, creioane colorate.  

 Fiecare grupă citeşte din carte un text literar (cartea are şi poezie, şi proză), la 

alegere, din care selectează 6 cuvinte preferate. Apoi elevii fiecărui grup taie 

din coli 6 pătrate egale, scriu cu culori diferite cele 6 cuvinte alese, fiecare pe 

câte un pătrat, reunind după aceea cele 6 pătrate într-un cub, căruia îi lipesc 

muchiile.  

 După ce toate grupele au terminat de confecţionat cuburile şi de scris pe fiecare 

faţă a lor cuvintele alese, elevii se vor reuni toţi, într-un cerc mare, nu înainte 

de a fi predat profesorului cuburile. Când cercul este constituit, profesorul 

înmânează cuburile unor elevi din cerc, aleşi aleatoriu, aflaţi la o oarecare 

distanţă unul de altul.  

 Când profesorul va spune „Începeţi!”, cuburile vor circula de la un elev la 

altul, într-o aceeaşi direcţie, aleasă dinainte, de comun acord. La un moment 

dat profesorul va spune „Stop!”, fiecare cub rămânând în posesia câte unui 

elev. Individual, elevul care are cubul trebuie să scrie o frază - două sau, dacă 

doreşte, câteva versuri, care să includă cuvintele scrise pe feţele cubului, 

rezultând un slogan al toleranței, nediscriminării.  

 Când au terminat, circulaţia cuburilor porneşte, în aceleaşi condiţii, pentru a 

reuşi cât mai mulţi elevi să poată alcătui fraze sau versuri cu cuvintele scrise pe 

cuburi.  

 La sfârşit, textele sunt adunate şi sunt citite în faţa clasei, de profesor sau de 

elevi, după cum se hotărăşte de comun acord. 

 

 Evaluare și feed-back 

Profesorul apelează la metoda cadranelor pentru ca elevii să rezume şi să sintetizeze 

cunoştinţele deprinse din jocul lor.  În funcţie de experienţa trăită,prin lucrul comun într-un 

grup restrâns şi prin lucrul individual, creativ, în cadrul unui grup mai mare, elevii trebuie să 
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expună câteva idei în fiecare dintre cele patru cadrane, raportându-se la conceptele regăsite în 

fiecare cadran: toleranţă, nediferenţiere, colaborare, întrajutorare. (Anexa 1) 
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Anexa 1. 

 

 

TOLERANȚĂ 

 

          Alegeți cel mai reușit slogan referitor la 

toleranță, dintre cele realizate de către voi,  pe 

care îl propuneți ca fiind un motto al 

activității. 

 

NEDIFERENȚIERE 

 

      V-ar plăcea să trăiți o situație 

asemănătoare elevului ,,marginalizat” din 

primul joc? 

 

COLABORARE 

          Considerați că a fost reușită 

colaborarea voastră în cadrul grupurilor? 

 

ÎNTRAJUTORARE 

        Pornind de la experiența activității de 

astăzi, credeți că ați ajuta, necondiționat,  pe 

viitor oameni care au nevoie de sprijinul 

vostru? 
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Lecția 9 – Comunitatea mea 

 

TITLUL LECȚIEI: COMUNITATEA MEA 

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: BUNEA EMILIA LUCIANA, DOMBI ANDREEA, MLĂDIN MARIA 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Încurajarea unei atitudini favorabile față de persoanele din jur 

 Stimularea interesului pentru minorități și dezvoltarea atitudinilor pozitive față de 

acestea 

 Promovarea diversității 

METODE DIDACTICE: CHECK IN – CHECK AUT, conversaţia euristică, dialogul,  

                                          comparaţia succesivă, povestirea, brainstormingul, învăţarea prin  

                                          descoperire, cadranele. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe. 

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, fişe de lucru, prezentare Power Point. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Colaborare eficientă și crescută între elevi; 

 Formarea capacității de a diferenția, recunoaște și accepta cultura romă și maghiară; 

 Creșterea respectului față de demnitatea și drepturile omului, de a forma elevilor o 

atitudine pozitivă față de persoanele care aparțin unor culturi diferite. 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

 În comuna Cetatea de Baltă din județul Alba, conviețuiesc în armonie cetățeni de 

culturi diferite, care respectă tradițiile, vorbesc limba și manifestă toleranță față de opiniile 

persoanelor care aparțin unor societăți multiculturale. În sensul acesta Școala Gimnazială 
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„Ștefan cel Mare”, din Cetatea de Baltă în cadrul ei oferă tuturor copiilor sprijin și o educație 

de calitate. 

 Lecția are ca scop să dezvolte elevilor gustul pentru diferitele culturi, să-i facă să 

iubească diversitatea, să le satisfacă interesul pentru a cunoaște viața, oamenii și faptele lor. 

Cursurile comune vor facilita acceptarea reciprocă a membrilor grupurilor, respectiv vor pune 

bazele unor noi prietenii. 

 Trezirea interesului și a gustului pentru diferitele culturi implică pentru școală o 

responsabilitate incontestabilă. Ce iubesc copiii? Cum văd lumea înconjurătoare? Unde își 

petrec timpul liber? Cum își selectează prietenii? Acestea sunt câteva din întrebările care se 

ridică în fața profesorilor și își cer răspuns. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 1 minut  

 Profesorul pregătește materialele de lucru și cere elevilor să se așeze sub forma 

unui cerc în clasă. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 1 minut  

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei – 8 minute  

 Profesorul propune împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, 

preocupări, starea de spirit) la începutul sesiuni de lucru; 

 După ce toți participanții s-au așezat conform cerinței, profesorul le cere să răspundă 

la întrebările pe care le va pune. 

 Ce ai făcut ieri? 

 Ce vei face astăzi? 

 Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 

 Cum te simți azi? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt,  

        printr-o melodie, etc.) 
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 Activități – 40 minute  

a) Definirea termenilor cheie:comunitate și minorități culturale 

 Profesorul propune spre audiere următoarea poveste: „Ursul cafeniu” (anexa 1) 

 Pe baza poveștii li se propune participanților să analizeze: 

 Ce cunosc despre comunitate; 

 Ce nu cunosc despre aceasta, iar alții cunosc, 

 Zona x- despre ce nu se cunoaște nimic; 

 După părerea voastră cum este perceput ursul în comunitate? 

 După o discuție frontală elevii au concluzionat că, oricât am fi de diferiți, suntem 

egali și trebuie să acceptăm cu toții această diversitate; 

 

b) Manifestarea unei opini pozitive față de identitatea culturală proprie și față de 

identitatea celor care aparțin unor culturi diferite; 

 Vizibilă pentru toți elevii, este afișată o foaie de flip-chard împărțită în patru 

cadrane, în fiecare cadran este înscrisă o cerință la care trebuie să răspundă elevii.  

 Elevii lucrează în patru grupe. Fiecare grup primește mai multe file de post-it, pe 

care trebuie să noteze răspunsurile la o cerință înscrisă într-un cadran (sarcina de lucru poate 

fi atribuită de profesor, trasă la sorți etc.). Fiecare grup de elevi trebuie să noteze, pe file 

separate de post-it cât mai multe răspunsuri. Sarcinile de lucru specifice fiecărui cadran și 

posibile răspunsuri sunt prezentate: (anexa2). 

 Elevii se vor cunoaște mai bine prin răspunsurile date, vor participa împreună la un 

atelier de pictură. Tema atelierului va fi: „Tradiția mea”, vor fi îndemnați, să surprindă într-un 

desen ceea ce înseamnă pentru ei tradiția. Ei vor fi așezați aleatoriu, astfel încât să existe un 

prim contact între cele trei grupuri. 

 În sala de clasă vor fi pregătite două panouri din spuma de mare și rame de lemn, 

iar elevii vor fi invitați să își afișeze desenul pe unul dintre acestea. Îl vor prezenta în câteva 

cuvinte. Cadrul didactic va gestiona desfășurarea activității și va intervenii cu precizări acolo 

unde este nevoie. Fiecare desen va primi câte un număr. La sfârșitul orei, elevii vor fi puși să 

scrie pe o foaie de hârtie tipul tradiției surprins în desenele cu numerele care vor fi extrase 
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dintr-un bol. 

 Copiii vor viziona  apoi o prezentare PowerPoint (anexa 3) realizată de profesor, în 

care vor fi surprinse tradiții reprezentative pentru cele trei etnii (română, rromă și maghiară). 

Vor fi asociate, acolo unde este cazul, cu desenele realizate de către ei. Oral, se vor dezbate 

tradițiile prezentate. Copiii sunt încurajați să adauge detalii, să dea exemple sau să ceară 

lămuriri. Membrii unei etnii, vor alege câte un cuvânt, pentru care membrii celuilalt grup vor 

găsi traducerea. Astfel, vor fi familiarizați cu o serie de cuvinte noi din limba celor trei etnii, 

fiind încurajați pe viitor să repete această experiență și, cu ajutorul „prietenilor”, să își 

îmbogățească vocabularul. 

 În urma lucrurilor învățate, elevii sunt îndemnați să identifice asemănări și 

deosebiri între cele trei culturi. Pentru a facilita activitatea, se va realiza diagrama Wenn. 

Elevii vor lucra individual, iar la sfârșit vor avea loc discuții. 

 În ultima parte a lecției, vor fi învățate două cântece tradiționale la alegere, iar în 

încheiere vor fi invitați să își exprime opinia cu privire la desfășurarea lecției.  

 Temă de casă vor primi realizarea unei compuneri cu tema „Prietenii mei”, în care 

vor transpune sentimentele lor, cu privire la lucrurile noi pe care le-au învățat. 

 

 Evaluare și feed-back – 4 minute 

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive și propune 

realizarea check-aut prin următoarele întrebări: 

 Cum a fost? 

 Ce ai terminat astăzi? 

 Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp 

și rezultatele așteptate? 

 Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt.., printr-o 

melodie, etc.) 
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Anexa 1. 

 

Film – Povestea ursului Cafeniu, de Vladimir Colin
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

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

https://www.youtube.com/watch?v=ATSyLqrYbfs
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Anexa 2 

 

METODA CADRANELOR 

 

Grupa 1 Grupa 2 

Diferențele sunt: 

- firești; 

- normale; 

- ceva de care nu trebuie să ne ferim ; 

- parte din viața noastră; 

 

 

 

Atitudinea față de ceilalți, diferiți sau nu de 

noi, este de: 

- înțelegere; 

- acceptare; 

- respect față de tradițiile și 

obiceiurilor; 

- a comunica,a  colabora cu ei; 

 

Grupa 3 Gupa4 

Legătura  între  ceea  ce  am aflat și 

experiența de fiercare zi este: 

- cei ce aparțin altor culturi sunt și ei 

oameni, ca și noi; 

- diversitatea există pretutindeni; 

- avem nevoie de diversitate; 

- nu trebuie să ne respingem dacă 

suntem diferiți; 

Lecția învățată este: 

- putem să lucrăm și să colaborăm cu 

cei care aparținaltor culture; 

- ne respectăm pe noi dacă îi 

respectăm pe cei diferiți de noi; 

- am întâlnit diversitate și în alte 

comunități despre care am discutat; 
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Anexa 3 

 

Power Point – „Istorie, tradiţii şi obiceiuri ale etniilor din comunitatea mea” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

  

_________________________________________________________________________________ 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

93 

 

Lecția 10 – Împreună pentru o lume mai bună 

 

TITLUL LECȚIEI: ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ 

TIPUL LECȚIEI: MIXTĂ 

TIMP ALOCAT: 50 – 100 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: BUNEA EMILIA LUCIANA, DOMBI ANDREEA, MLĂDIN MARIA 

OBIECTIVE/COMPETENȚE:  

 Să identifice caracteristicile care descriu comportamentul tolerant; 

 Să identifice  principalele efecte ale unei atitudini intolerante; 

 Să fie senzilbilizați de consecințele negative ale intoleranței; 

 Să prevină manifestarea intoleranței şi să-şi ofere respect reciproc. 

METODE DIDACTICE: comunicarea asertivă, explicația, dezbaterea, descoperirea dirijată,  

                                          demonstrația, problematizarea, jocul didactic, brainstorming. 

FORMA DE ORGANIZARE A  ACTIVITĂȚII: frontal, individual, pe grupe. 

RESURSE MATERIALE: laptop, videoproiector, imagini, tablă flipchart, fișe de lucru,    

                                            material Power Point. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Prin activitatea desfaşurată ne dorim identificarea situaţiilor excluzive, creşterea 

gradului de empatie al elevilor faţă de persoanele care aparţin unor grupuri 

discriminate, excluse social, promovarea diversităţii şi nediscriminării în rândul 

participanţilor și îmbunătăţirea incluziunii sociale.  

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

 Datorită faptului că elevii din şcoala noastră  provin din medii variate ne-am dorit ca, 

prin activitatea propusă, să-i conștientizăm că stă în puterea lor să schimbe ceva, să contribuie 

la consolidarea relaţiilor dintre membrii grupurilor în care trăiesc şi unde îşi desfăşoară 
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activitatea.  

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute  

 Profesorul pregătește materialele de lucru. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 3 minute  

 Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei – 5 minute   

 Profesorul scrie pe tablă un citat despre toleranță: 

,,Singuri nu realizăm nimic în lume.’’, *Sandra Day O’Connor* 

 Elevii citesc cu atenţie cugetarea şi încearcă să-şi facă o idee asupra atitudinii 

tolerante. 

 

 Activități  

 

 Activitatea 1: (15 minute) 

Profesorul le prezintă elevilor un material Power-Point, în care sunt definiți termenii 

de toleranță şi intoleranță, mijloace de prevenire a intoleranței, drepturile omului, drepturile şi 

obligațiile copilului. (Anexa 1) 

După urmărirea materialului se vor purta discuții despre fenomene de intoleranță 

întâlnite în şcoala lor, despre consecințele negative ale unui comportament intolerant, precum 

şi despre prevenirea intoleranței şi obligața civică de a-şi oferi respect reciproc.  

 

 Activitate 2: (20 minute) 

În continuare profesorul le propune elevilor un joc de cunoaştere reciprocă. (Anexa 2) 

 Propoziții incomplete 

Mărimea unui grup este de la 10 pana la 30 de participanți. 

 Timp de desfasurare: 15  de minute. 

 Materiale: o listă de propoziții. 
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 Obiective: 

A favoriza cunoaşterea reciprocă. 

 Procedura: 

Se împart filele şi fiecare le completează individual. Participanții trebuie să 

completeze aceste propoziții. Apoi are loc evaluarea. 

 

o Când sunt tăcut într-un grup, mă simt ... 

o Când sunt cu o persoană şi nu vorbesc, mă simt ... 

o Când mă supăr pe cineva, mă simt ... 

o Când e cineva supărat pe mine, mă simt ... 

o Când critic (cert) pe cineva, mă simt … 

o Când cineva de lângă mine plânge, mă simt ... 

o Când fac cuiva un compliment, mă simt ... 

o Când cineva îmi face un compliment, mă simt ... 

o Când sunt nedreptățit, mă simt ... 

o Când cineva e injust cu mine, mă simt ... 

 

Prin acest joc se urmăreşte sensibilizarea elevilor la trăirile şi emoțiile celorlalți, 

acceptarea diversității, crearea unui mediu şcolar tolerant, propice dezvoltării relaților de 

cooperare. 

  

 Evaluare și feed-back – 5 minute 

COPACUL TOLERANŢEI, unde fiecare elev va pune o mâna colorată pe crengile 

unui copac. 

Pe fiecare mână vor fi trecute valori pe care un om tolerant le are ca de exemplu: 

respect, încredere, acceptare etc. 
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Anexa 1 

 

Prezentare Power Point – Toleranța.  
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Anexa 2                                                                                                         

 

Joc de cunoaştere reciprocă 

 

Când sunt tăcut într-un grup, mă simt ... 

Când sunt cu o persoană şi nu vorbesc, mă simt ... 

Când mă supăr pe cineva, mă simt ... 

Când e cineva supărat pe mine, mă simt ... 

Când critic (cert) pe cineva, mă simt … 

Când cineva de lângă mine plànge, mă simt ... 

Când fac cuiva un compliment, mă simt ... 

Când cineva îmi face un compliment, mă simt ... 

Când sunt nedreptățit, mă simt ... 

Când cineva e injust cu mine, mă simt ... 
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PARTEA II. 

Descrierea detaliată a metodelor inovative învățate în cadrul proiectului 

,,Învăţăm împreună” 

 

Activitățile proiectului ,,ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-

0016 din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 

finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 au cuprins si sesiuni de formare in cadrul carora au 

fost prezenate viitorilor experți noi metode de predare  metode moderne, interactive, 

aplicabile atât în activitățile de la clasă cât și în diverse activități extracurriculare, extrașcolare 

sau transdisciplinare. 

În continuare vă vom prezenta o parte din metodele folosite in elaborarea proiectelor 

de lecții din lucrarea de față. 

 

 

Metoda Check in – Check out 

 

TIPUL METODEI:    

 metodă de evaluare, de obținere a feed-back-ului; 

OBIECTIVE: 

 să se analizeze și să se autoevalueze pentru a putea lua cele mai bune decizii 

personale; 

 să descrie starea de spirit; 

 să-și dezvolte încrederea în forțele proprii; 

 să-și dezvolte stima de sine; 

FUNCȚII:       
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 motivațională - de a menține rapid și ușor o stare actualizată pentru orele de 

curs/proiect sau pentru grupul de lucru de zi cu zi și pentru a păstra un spirit de 

echipă bun; 

 formativ-instructivă- de a vedea ce activități trebuie aplicate pentru a realiza 

obiectivele propuse; 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontală, pe grupe; 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context- 

1. Împărtășirea cu toată lumea în cadrul  grupului (sentimente, preocupări, starea de 

spirit) la începutul și sfârșitul fiecărei sesiuni de lucru; 

2. Analiza individuală a fiecărui participant; 

-metoda propriu-zisă- 

1. La începutul/finalul dezbaterii temei propuse, profesorul/trainerul cere 

elevilor/cursanților să se așeze de preferat sub forma unui cerc în clasă/încăpere. 

2. La începutul activității se face check-in! La sfârșitul activității se face check-out! 

Este o modalitate ușoară de a cunoaște modul în care se simte grupul, de a păstra 

starea de spirit bună, o modalitate bună de a păstra focalizarea pe grup și de a obține 

feed-back din partea grupului, astfel profesorul/trainerul poate găsi cele mai bune 

soluții pentru a finaliza activitatea propusă. 

3. După ce toți participanții au înțeles ce trebuie să facă și s-au așezat conform cerinței, 

trainerul/profesorul le cere să răspundă la întrebările pe care le va pune. 

4. Întrebările de reflexie pe care le va pune trainerul/profesorul grupului vor fi la 

începutul activității respectiv la finalul activității. 

Exemplu 

Pentru check-in: 

Ce ai făcut ieri? 

Ce vei face astăzi? 

Are cineva nevoie de ajutor din partea grupului? 
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Cum te simți azi? 

Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt, printr-o melodie, etc.) 

 

Pentru check-out: 

Cum a fost? 

Ce ai terminat astăzi? 

Ce lucru ai lăsat neterminat și ce trebuie să mai faci, în raport cu planul de timp și rezultatele 

așteptate? 

Exprimă-ți starea ta de acum ....(printr-un desen, printr-un cuvânt.., printr-o melodie, etc.) 

RESURSE MATERIALE-fișa de lucru 

RESURSE UMANE-trainer/profesor, cursanți/clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 exersarea luării rapide a deciziilor; 

 dezvoltarea intuiției; 

 creșterea stimei de sine; 

 dezvoltarea abilității de a se autoevalua; 

 

 

Metoda Scaunul fierbinte 

 

TIPUL METODEI:    

 metodă de evaluare 

 metodă de reflecție 

OBIECTIVE: 

 să dezvolte abilități de analiză a unei activități 

 să câștige încredere în forțele proprii 

 să ofere și să primească feed-back realist 

FUNCȚII:       
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 motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului 

de învățare; 

 formativă- de exersareaabilităților de gândire la nivelsuperior, câștigând o 

înțelegere mai profundă a conținutului/temei 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 frontal, individual, în grup 

 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI: 

-context: 

           Metoda ,,scaunul fierbinte”  îi ajută pe elevi/cursanți să pătrundă mai adânc într-un 

subiect pe care îl studiază/o activitate pe care o desfășoară, fiecare asumându-și  rolul în 

cadrul grupului. Este potrivită ca etapă finală a unei sesiuni/lecții în care munca a fost 

organizată pe echipe având ca finalitate îndeplinirea unui obiectiv comun (realizarea unui 

proiect, a unei activități practice, etc) 

 

-metoda propriu-zisă (desfășurarea): 

1. Elevii/cursanții lucrează în grupuri pentru a studia un subiect sau pentru a realiza o 

temă/proiect. După încheierea activităților, în fiecare grup are loc o analiză a 

activității fiecărui membru, sub formă de feed-back. 

 

Această analiză este realizată astfel: 

2. Fiecare membru al grupului se va așeza pe rând pe ,,scaunul fierbinte” iar ceilalți 

membrii îi oferă feed-back cu privire la activitatea desfășurată și la aportul pe care l-a 

adus în cadrul grupului, utilizând două propoziții succinte având  următorul început: 

 

- Ai ajutat grupul atunci când........................... 

- Aș vrea să văd mai mult din........................... 

 

Nu se permite nicio altă formă de exprimare, descurajându-se în  mod special folosirea 
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cuvintelor cum ar fi: „Mi-a plăcut atunci când.../nu mi-a plăcut atunci când...” care sunt 

destul de tentante, dat fiind faptul că la finalul unei activități comune există deseori 

nemulțumiri personale. Scopul acestui exercițiu este tocmai depășirea acestor stări și evitarea 

stereotipurilor sau a judecăților superficiale pe care tindem să le fabricăm despre ceilalți, pe 

de o parte, și confruntarea cu propria imagine pe de altă parte. 

 

RESURSE MATERIALE - manuale, fișe de lucru, scaun 

RESURSE UMANE - trainer/profesor, cursanți/clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 feed-back în interiorul grupului 

 întelegerea mai profundă a unor noțiuni/a unui rol 

 exersarea abilităților de analiză 

 creșterea stimei de sine   

 validarea în cadrul grupului 

 

 

Metoda ,,Da, Și...” 

 

TIPUL METODEI:    

 metodă de evaluare 

 metodă de reflecție 

 metodă de fixare a cunoștințelor 

OBIECTIVE: 

 să asigure interacțiuni pozitive între elevi/cursanți 

 să dezvolte încrederea în forțele proprii 

 să încurajeze  creativitatea în  grup 
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FUNCȚII:       

 motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului 

de învățare; 

 formativă - antrenare și dezvoltare a proceselor psihice și a creativității 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 frontal, individual 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

- context: 

Elevii/cursanții interacționează unul cu celălalt și participă la discuții dirijate, pe o 

temă atractivă, semnificativă și interesantă aleasă de către trainer/profesor. Toate ideile sunt  

valorificate. Trainerul/profesorul nu emite judecăți de valoare cu privire la ideile cursanților, 

indiferent de consistența sau superficialitatea acestora. Astfel elevii/cursanții se simt apreciați 

și au ocazia de a-și asuma riscuri creative în timp ce învață un conținut nou (învățarea din 

greșeli) 

- metoda propriu-zisă (desfășurarea): 

Este un exercițiu care permite membrilor echipei să interacționeze unul cu celălalt într-

un mod ușor, creativ, amuzant. 

1. Elevii/cursanții stau într-un cerc. Primul participant emite o părere personală cu privire 

la tema dezbătută anterior (de exemplu: eu cred că e bine ca, din când în când, să 

greșești). Apoi restul participanților, pe rând,  adaugă câte o propoziție care trebuie să 

înceapă cu „Da, și...”  Fiecare propoziție nou adăugată trebuie să se refere la afirmația 

anterioară și să aibă același început „Da, și...”   

2. Profesorul/trainerul poate lua în considerare această activitate pentru a examina 

oriceconținut asupra unui subiect  studiat, inclusiv o evaluare sumativă a unei lecții. 

Indicații 

 Elevii/cursanți isunt invitați să iasă din zona lor de confort și să-și împărtasească ideile 

într-o discuție prietenoasă și respectuoasă. Dacă cineva uită să înceapă propoziția cu 



 
   Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

  

_________________________________________________________________________________ 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

104 

„Da, și ...” grupul se unește și spune pe un ton prietenos „Buzzzz”, doar  pentru a-i 

aminti colegului să-și înceapă propozitia cu „Da,și ...” 

 Chiar dacă cineva nu este de acord cu afirmația spusă anterior, acea persoană trebuie 

să înceapă cu „Da, și ...” apoi să adauge completările pe care el sau ea crede că ar 

trebui să le facă.  

 Profesorul/trainerul sau un elev/cursant servește drept moderator pentru a se asigura că 

exercițiul decurge cu respect, iar toți participanții urmează procedurile. Cândtoată 

lumea a avut o intervenție (exercițiul poate dura atâta timp cât se dorește - dar fiecare 

elev/participant ar trebui să aibă cel puțin o intervenție) moderatorul spune: „Acesta 

este sfârșitul acestei povești.” 

 Unul dintre elevi/cursanți poate înregistra video, audio sau în scris conținutul poveștii 

create. 

RESURSE MATERIALE- manuale, suport de curs 

RESURSE UMANE - trainer/profesor, cursanți/clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 dobândirea de noi informații într-o manieră atractivă 

 dezvoltarea interacțiunilor pozitive între elevi/cursanți 

 dezvoltarea creativității 

 creșterea stimei de sine  

 

 

Metoda „Pălăriilor Gânditoare” 

 

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE – este o tehnică interactivă, de stimulare a 

creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria 

aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, 

albastru şi negru.  

Colectivul de elevi este împărţit în 6 grupe a câte 4 elevi. Se împart cele 6 pălării 
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gânditoare elevilor şi se oferă cazul supus discuţiei pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile. 

Vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine.După discuţiile avute în grupe, 

liderul prezintă poziţia grupului din care face parte. Rolurile se pot inversa, participanţii fiind 

liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este 

cea care defineşte rolul. 

 

Pălăria albă → informează 

Cei ce poartă pălăria albă trebuie să ofere informaţii şi imagini 

atunci când acestea i se cer. Nu oferă interpretări şi opinii. 

Când „poartă” pălăria albă, gânditorul trebuie să imite 

computerul, să se concentreze strict pe problema discutată, în mod 

obiectiv şi să relateze exact datele. Gânditorul pălăriei albe este 

disciplinat şi direct.  

 

Pălăria roşie → spune ce simte despre... 

Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” 

Această pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii. Ea face 

posibilă vizualizarea, exprimare lor. Pălăria roşie permite gânditorului să 

exploreze sentimentele celorlalţi participanţi la discuţie, întrebându-i care 

este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”, adică din punct de vedere 

emoţional şi afectiv. Cel ce priveşte din această perspectivă nu trebuie să-

şi justifice feeling-urile şi nici să găsească explicaţii logice pentru acestea. 

 

Pălăria galbenă → aduce beneficii creativ 

Este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. 

Se concentrează asupra aprecierilor pozitive, aşa cum pentru pălăria 

neagră erau specifice cele negative. Exprimă speranţa; are în vedere 

beneficiile, valoarea informaţiilor şI a faptelor date.  
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Gânditorul pălăriei galbene luptă pentru a găsi suporturi logice şi practice pentru 

aceste beneficii şi valori oferă sugestii, propuneri concrete şi clare. Cere un efort de gândire 

mai mare.Beneficiile nu sunt sesizate întotdeauna rapid şi trebuie căutate. Ideile creative 

oferite sub pălăria verde pot constitui material de studiu sub pălăria galbenă. Nu se referă la 

crearea de noi idei sau soluţii, acestea fiind domeniul pălăriei verzi. 

 

Pălăria neagră → identifică greşelile 

Este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor. 

Gânditorul pălăriei negre punctează ce este rău, incorect şi care sunt erorile. Explică ce nu se 

potriveşte şi de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greşelile demersurilor 

propuse. Nu este o argumentare ci o încercare obiectivă de a evidenţia elementele negative. 

Se pot folosi formulări negative, de genul: „Dar dacă nu se 

potriveşte cu…” „Nu numai că nu merge, dar nici nu…”. Gânditorul 

nu exprimă sentimente negative, acestea aparţinând pălăriei roşii, după 

cum aprecierile pozitive sunt lăsate pălăriei galbene. În cazul unor idei 

noi, pălăria galbenă trebuie folosită înaintea pălăriei negre. 

 

 

Pălăria verde → generează ideile noi – efortul 

Simbolizează găndirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, 

renaşterea, valoarea seminţelor. Căutarea alternativelor este aspectul 

fundamental al gândirii sub pălăria verde. Este folosită pentru a ajunge la 

noi concepte şi noi percepţii, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea 

laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. 

 

Pălăria albastră → clarifică 

• Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. 

Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării.  
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Gânditorul pălăriei albastre 

 defineşte problema şi conduce întrebările,  

 reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile 

principale şi concluziile la sfârşit.  

 Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor.  

 Rezolvă conflictele şi insistă pe construirea demersului gândirii. 

  Intervine din când în când şi de asemeni la sfârşit. 

 Poate să atragă atenţia celorlalte pălării, dar prin simple interjecţii. 

  Chiar dacă are rolul conducător, este permis oricărei pălării să-i adreseze 

comentarii şi sugestii. 

 

Pălăriile gânditoare pot fi purtate pe rând de participanţi sau toţi subiecţii antrenaţi în 

discuţie pot fi sub aceeaşi pălărie în acelaşi timp. Astfel se pot folosi formule de genul: „Hai 

să încercăm şi pălăria verde. Căutăm idei noi.” sau „Să lăsăm pălăria neagră, s-o probăm pe 

cea galbenă.” Cineva care nu este încântat de ideea pusă în discuţie, nu face nici un efort să 

găsească elemente pentru dezvoltarea ei. Utilizând tehnica pălăriilor gânditoare, gânditorul 

este provocat să schimbe pălăriile, facilitându-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece nu 

este constrâns să aibe doar o singură perspectivă. 

Elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare cooperează în 

asigurarea celei mai bune interpretări. Ei pot purta fiecare câte o pălărie de aceeaşi culoare, 

fiind conştienţi de fatul că: 

Pălăria albastră → clarifică 

Pălăria albă → informează 

Pălăria verde → generează ideile noi - efortul 

Pălăria galbenă → aduce beneficii creativ 

Pălăria neagră → identifică greşelile 

Pălăria roşie → spune ce simte despre 
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Metoda Storytelling în cinci pași 

(tehnici de sintetizare a informației, facilitarea învățării, factorul ludic) 

 

TIPUL METODEI:    

 metodă de  comunicare 

 metodă de fixare si consolidare 

 metodă de sintetizare a informației 

OBIECTIVE: 

 să sumarizeze conținutul temei studiate respectând pașii indicați 

 să reconstituie ideile principale ale temei studiate în etapa de predare a noilor 

cunoștințe 

FUNCȚII:       

 cognitivă - de dirijare a cunoașterii în scopul însusirii unor cunoștinte;  

 motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului 

de învățare; 

 formativ-educativ-compensatorie de exersare, antrenare si dezvoltare a 

proceselor psihice. 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 frontal, combinat, individual 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context- 

Această metodă se poate folosi cu succes atunci când se urmărește sintetizarea/ 

consolidarea informațiilor predate într-o nouă sesiune/lecție, fără a solicita excesiv 

participanții/elevii, integrând factorul ludic, știindu-se faptul că metoda povestirii 

detensionează instant, făcând trimitere la perioada copilăriei și astfel transformând învățarea 

în joc. 
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Principiul de la care pornim este că oricine poate spune o poveste. Există povești 

proprii, există cele consacrate, și, cu siguranță există povești nescrise ce pot fi create chiar în 

momentul utilizarii metodei. Ele implică emoții, valori, experiențe individuale și de grup, 

probleme și, cu siguranță, multiple soluții. Povestea nu este însă doar a povestitorului. Ea 

există pentru a fi trasmisă, transformată, recreată. Fiecare persoană implicată în proces 

parcurge, la fel ca și eroul însuși, un traseu inițiatic, unul de învățare.  

Povestea construiește un mediu în care ascultătorii se simt în siguranță, pot reflecta 

asupra experiențelor proprii și iniția dialog cu ei înșiși sau cu ceilalți, fără ca acest lucru să 

presupună de la început ieșirea din zona de comfort. Metoda poate facilita accesul 

ascultătorilor într-un spațiu necunoscut fie el fizic sau psihic. Poate relata povestea unei urbe, 

a unei instituții (școală, muzeu, bibliotecă etc). Traseul inițiatic al eroului – poate avea rolul 

de a introduce ascultatorii într-un context nou, implicându-se într-un proces transformativ și 

empatic. 

Motive pentru a alege să utilizăm povestea în lucrul cu publicul țintă sunt nenumărate.  

Cei implicați în proces își dezvoltă abilități de ascultare activă și capacitatea de 

concentrare, puterea de observație, capacitatea de acceptare și receptivitatea la situații noi și, 

în același timp, reflectarea asupra propriilor experiențe și rezolvarea de probleme. 

 

1. În etapa de fixare de cunoștințe (sau spre finalul sesiunii), trainerul/profesorul invită 

audiența la un moment de reactualizare a informațiilor parcurse. Este indicată crearea 

unei atmosfere propice metodei alese, cum ar fi muzică în surdină, reducerea 

iluminării, etc. Atmosfera contextuală asigură în mare parte reușita acestei metode. 

2. Pe tablă/whiteboard/flipchart, trainerul/profesorul notează următoarele expresii: 

 A fost odată ca niciodată... 

 În fiecare zi..... 

 Într-o zi... 

 De atunci înainte... 

 Iar acum... 
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3. Le explică apoi participanților/elevilor exercițiul care urmează a fi efectuat. Fiecare 

dintre aceștia, pe caiet sau pe o foaie de hârtie vor alcătui o așa-zisă poveste în cinci 

pași, cu referire la conținutul temei studiate, folosind doar cinci propoziții succinte, 

care să înceapă după cum este exemplificat în prealabil. Va încuraja ingeniozitatea și 

creativitatea, menționând faptul că într-o poveste orice poate fi posibil atâta vreme cât 

finalul este unul fericit și Binele învinge întotdeauna Răul.Timp de lucru 5-10 minute. 

 

4. După expirarea timpului alocat, trainerul/profesorul va invita câțiva participanți/elevi 

să dea citire poveștilor compuse de către aceștia. De asemenea, îi va încuraja să 

folosească titluri sugestive și să fie cât mai creativi posibili. 

RESURSE MATERIALE 

 Tabla/whiteboard, cretă/marker 

RESURSE UMANE 

 Trainer/profesor, participanți/elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 Creșterea abilității de a sintetiza 

 Fixarea cunoștințelor 

 Facilitarea învățării prin integrarea factorului ludic în procesul de educație 

 

Metoda Brainstorming 

 

TIPUL METODEI: 

• metodă de fixare si consolidare,evaluare 

OBIECTIVE: 

 să obțină rapid şi uşor idei noi; 

 să-şi dezvolte creativitatea, spontaneitatea,încrederea în sine prin procesul evaluării 

amânate; 

 să-şi dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă. 
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FUNCȚII:       

 motivațională – elevii au posibilitatea de a-şi exprima ideile fără teama de a fi 

criticați,ei fiind îndrumați în vederea obținerii unei soluții complexe, creative, 

de rezolvare a problemei puse în discuție.; 

 formativ-instructivă- se încurajează cantitatea mare de idei.  

                                                           -creșterea participării la activitatea grupului. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontală, pe grupe; 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context- 

Putem folosi aceasta metodă când ne dorim incurajarea gândirii libere, 

creative,emiterea a cât mai multor idei pentru a avea posibilitatea să alegem combinația 

dorită. 

-metoda propriu-zisă- 

1. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. 

2. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte şi concrete, fără 

cenzură, a tuturor ideilor – chiar trăznite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în 

minte legate de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate.Se pot face asociaţii în legătură cu 

afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, completa sau transforma ideile din grup, dar atenţie, fără 

referiri critice.Se suspendă orice gen de critică, nimeni nu are voie să facă observaţii negative. 

În acest caz funcţionează principiul „cantitatea generează calitatea”. 

3. Totul se înregistreză în scris, pe tablă, flipchart, video, reportofon, etc. 

4. Se lasă o pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi recepţionate. 

5. Se reiau pe rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-

simboluri, cuvinte-cheie, imagini care reprezintă posibile criterii.  

6. Grupul se împarte în subgrupuri, în funcţie de idei listate, pentru dezbatere. 

Dezbaterea se poate desfăşura însă şi în grupul mare. În această  etapă are loc analiza critică, 

evaluarea, argumentarea şi contraargumentarea ideilor emise anterior. Se selectează ideile 

originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în discuţie. Se discută 

liber, spontan, riscurile şi contradicţiile care apar. 
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7. Se afişează ideile rezultate de la fiecare subgrup, în forme cât mai variate şi 

originale: cuvinte, propoziţii, imagini, desene, cântece, colaje, joc de rol, pentru a fi cunoscute 

de ceilalţi. 

RESURSE MATERIALE: tablă, flipchart,sala de clasă 

RESURSE UMANE: trainer/profesor, cursanți/clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 antrenarea elevilor în discuții dinamice; 

 încrederea în forțele proprii; 

 feed-back în interiorul grupului; 

 înțelegerea mai profundă a unor noțiuni 

 

 

Metoda Photovoice 

 

TIPUL METODEI: 

• metodă de comunicare 

• metodă de fixaresiconsolidare 

OBIECTIVE: 

 să descopere valorile grupurilor etnice; 

 să conştientizeze nevoile şi problemele anumitor grupuri; 

 să facă auzit mesajul transmis prin intermediul "fotografiilor vii". 

FUNCȚII:       

 motivațională – elevii vor fi sensibilizați de situația împărtăşită prin intermediul 

fotografiilor; 

 formativ-instructivă – elevii vor afla ce măsuri trebuie să adopte pentru îndeplinirea 

obiectivelor propuse. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontală, pe grupe; 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 



 
   Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

  

_________________________________________________________________________________ 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

113 

 

-context- 

Metoda photovoice permite organizatorului să ajungă la acele persoane care sunt în 

afara cercului celor care stabilesc reguli,vizând grupuri marginalizate,defavorizate cărora le 

este dificil să se exprime în public.Fotografia devine modul lor de a comunica. 

 

-metoda propriu-zisă- 

Fotografii şi poveşti, aceasta este esenţa metodei PhotoVoice. „Photo” înseamnă în 

engleză „fotografie”, iar „voice” înseamnă voce, adică să „vorbeşti” prin imagini. 

PhotoVoice este o metodă de a transmite un mesaj puternic prin prezentarea de 

„fotografii vii” realizate de membrii acelor grupuri defavorizate, marginalizate care nu au 

deprinderea de a determina introducerea pe agenda publică a problemelor lor şi nici 

capacitatea de a se mobiliza pentru urmărirea unui interes comun. Această metodă este însă 

foarte flexibilă şi poate fi adaptată pentru diverse situaţii (evaluare nevoilor comunităţii, 

realizarea unei hărţi a problemelor, evaluarea unor programe publice etc.), diverse grupuri şi 

diverse domenii (mediu, sănătate, educaţie etc.). 

 

 

Obiectivele PhotoVoice: 

1. să le permită oamenilor să identifice şi să mediteze asupra punctelor tari ale 

comunităţii lor şi asupra problemelor lor; 

2. să promoveze schimbul de informaţii şi un dialog critic pe teme care vizează viaţa 

personală sau comunitatea în general prin intermediul discuţiilor de grup; 

3. să ajungă la cei care iau deciziile publice (administraţie publică, aleşi, experţi etc.) 

Face vocile auzite. 

 

Mai mult decât o metodă de fotografiere participativă, PhotoVoice are capacitatea de a 

abilita oameni şi comunităţi. Prin crearea unui spaţiu de discuţie în cadrul comunităţii, se 

creează un prilej pentru ca oamenii să-şi poată împărtăşi propriile nevoi, dorinţe şi perspective 
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de viitor, să poată să mediteze asupra problemelor pe care le întâmpină şi asupra unor posibile 

soluţii. Iar apoi primesc instrumentele prin care îşi pot face auzite, văzute şi conştientizate 

nevoile şi problemele. 

PhotoVoice încearcă să aducă schimbări sociale pozitive în comunităţi prin intermediul 

unor instrumente prin care participanţii să îşi poată susţine şi îmbunătăţi calitatea vieţii. 

Imaginile utilizate, precum şi cuvintele asociate acestora sunt expuse local, naţional şi 

internaţional prin diverse mijloace: expoziţie de fotografie, trimitere de cărţi poştale,mass-

media, expoziţii online. 

RESURSE MATERIALE: fotografii reprezentând diverse grupuri marginalizate, probleme cu  

                                           care se confruntă societatea, sala de clasă. 

RESURSE UMANE: trainer/profesor, cursanți/clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• antrenarea elevilor în discuții dinamice; 

• sensibilizarea elevilor la nevoile și sentimentelor altora; 

• dorința de a oferi sprijin grupurilor defavorizate; 

• creșterea stimei de sine datorită conștientizării utilității sale pentru societate. 
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https://www.libris.ro/librarie-online?fsv_77564=Alois+Ghergut
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 SUPORT DE CURS T1 – Performanța prin învățare. Predarea centrată pe elev. 

 SUPORT DE CURS - Metode moderne din cadrul proiectului „THE CHANGE 

AGENT” 

 ***, 855 de Jocuri şi Activităţi: Ghidul amatorului, Chişinău, s. n., 2005 

 

Surse video 

 

https://alba24.ro/foto-ziua-internationala-a-romilor-sarbatorita-de-elevii-de-la-scoala-     

incluziva-din-alba-iulia-prin-muzica-si-dans-activitate-din-programul-scoala-altfel-291016.html 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OMyYvZ8ka9I 

 

Surse Internet 

 

https://iteach.ro/experientedidactice/educatia-interculturala  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Educatie%2u 

0sociala/EDP/A551.pdf  

www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/Ed.interculturala.doc 

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2253107 

http://www.nonformalii.ro/metode/photovoice 

https://www.copilul.ro/povesti/curiozitati/Povestea-curcubeului-190.html 

www.didactic.ro 

http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/10/Manual-100-de-idei-de-educatie-

non-formala.pdf 

http://www.etnosfera.ro/pdf/2014/2/03.pdf 

http://educatieincluziva.info/ce_este_educatia_incluziva 

https://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Educatia-incluziva-pt-web.pdf 

http://www.litero-mania.com/comedia-tiganilor-taraf-de-haidouks/ 

https://alba24.ro/foto-ziua-internationala-a-romilor-sarbatorita-de-elevii-de-la-scoala-%20%20%20%20%20incluziva-din-alba-iulia-prin-muzica-si-dans-activitate-din-programul-scoala-altfel-291016.html
https://alba24.ro/foto-ziua-internationala-a-romilor-sarbatorita-de-elevii-de-la-scoala-%20%20%20%20%20incluziva-din-alba-iulia-prin-muzica-si-dans-activitate-din-programul-scoala-altfel-291016.html
https://www.youtube.com/watch?v=ATSyLqrYbfs
https://www.youtube.com/watch?v=OMyYvZ8ka9I
https://iteach.ro/experientedidactice/educatia-interculturala
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Educatie%252u
http://www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/Ed.interculturala.doc
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2253107
http://www.nonformalii.ro/metode/photovoice
https://www.copilul.ro/povesti/curiozitati/Povestea-curcubeului-190.html
http://www.didactic.ro/
http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/10/Manual-100-de-idei-de-educatie-non-formala.pdf
http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/10/Manual-100-de-idei-de-educatie-non-formala.pdf
http://www.etnosfera.ro/pdf/2014/2/03.pdf
http://educatieincluziva.info/ce_este_educatia_incluziva
https://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Educatia-incluziva-pt-web.pdf
http://www.litero-mania.com/comedia-tiganilor-taraf-de-haidouks/
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http://www.radioresita.ro/197012/ilie-nastase-cel-mai-titrat-jucator-de-tenis-roman-

implineste-70-de-ani 

http://xnn.ro/fotografii-vechi-sau-historyporn-editia-8/ 

http://www.scritub.com/gradinita/copii/GHID-AL-JOCURILOR-PENTRU-

COPII15779.php 

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-

drepturilor-omului.php 

http://www.nonformalii.ro/metode/photovoice 

 http://www.antidiscriminare.ro/ 

 http://www.cncd.org.ro/ 

http://proiectul-elisa.fundatia.ro/despre-egalitate-de-gen 

 https://www.slideshare.net/elena1r/stop-discriminrii-64125514 

 www.moravskastredni.cz/media/147/history-in-romania.pptx 

 

 

 

Expert elaborare planuri de lecție 
 

Coordonator elaborare planuri de lecție 

Numele și prenumele: Semnătura: 
 

Numele și prenumele: Semnătura: 

Borza Monalisa   
 

Borgogni - Boghici Adriana Elena   

Muntean Simona Adriana   
    Mlădin Maria   
    Dombi Andreea Maria   
    Roșian Aurel Teodor   
    Iliescu Daniela   
    Bunea Emilia Luciana   
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http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-drepturilor-omului.php
http://www.nonformalii.ro/metode/photovoice
http://www.antidiscriminare.ro/
http://www.antidiscriminare.ro/
http://www.antidiscriminare.ro/
http://www.cncd.org.ro/
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