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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

Lucrarea de faţă este rezultatul experiențelor dobândite prin implementarea la nivelul 

unității de învățământ a activităților din cadrul proiectului: „ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ”, 

contract nr. 2018-EY-PICR-R1-0006 , parte a Programului „EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE 

ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” în România, prin granturile SEE 2014-2021. 

Tematica curriculumului a fost stabilită plecând de la nevoile reale ale elevilor școlii nostre și 

de la cunoștințele/ competențele dobândite de către cadrele didactice, ca urmare a participării 

la cele patru module din cadrul proiectului menționat: „Performanță prin învățare. Predarea 

centrată pe elev”; „Educația în mediul multicultural. Școala incluzivă și predarea într-un mediu 

multicultural”; „Cetățenie activă. Democrația și educația pentru cetățenie activă”; „Toți egali – 

toți diferiți. Drepturile omului/ copilului, toleranță, antidiscriminare”. Aceste module au permis 

îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice în ceea ce privește incluziunea copiilor romi, 

dezvoltarea spiritului civic la elevi și exersarea comportamentelor proactive și tolerante. 

Obiectivul acestui curriculum este acela de a asigura creșterea calității educației, prin 

reducerea absenteismului și abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din medii 

dezavantajate, ca urmare a formării și exersării la elevi a unui comportament civic responsabil. 

Prezentul curriculum se inspiră din modelul învățării experențiale, care presupune 

conștientizarea de către elevi a rolului social pe care îl au, a creșterii stimei de sine, a formării 

unui comportament tolerant și empatic față de persoanele din grupurile vulnerabile. Prin 

proiectarea și desfășurarea unor activități comune, pe teme de democrație și viață proactivă, se 

asigură incluziunea copiilor romi prin manifestări antidiscriminatorii, tolerante în concordanţă 

cu standardele Uniunii Europene. 

Reuşita implementării acestui curriculum depinde de creativitatea cadrelor didactice în 

abordarea temelor propuse, de gradul de implicare a elevilor și de disponibilitatea adulților din 

comunitate de a facilita exersarea comportamnetelor civice și în afara cadrului școlii. 
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Competențe civice-Curriculum opțional 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca  Mureșului 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: Competențe civice 

CLASA : V-VIII 

TIPUL: transcurricular 

PROFESORI PROPUNĂTORI:  inspector școlar Dărămuș Eugenia Marcela, profesor 

Sărmașiu Floarea, Bucur Dana Steliana, Florea Marinela Corina, Lupean Ionela, Miheșan 

Georgiana Gabriela, Năndrean Ioana Marinela 

ABILITATEA PENTRU SUSȚINEREA OPȚIONALULUI: Cele șase cadre didactice 

propunătoare au participat la sesiunile de formare din cadrul Proiectului ,, Învățăm împreună” 

și au vizat dobândirea de competențe în domenii precum: incluziune, învățarea într-un mediu 

multicultural, democrație, toleranță, antidiscriminare. Modulele parcurse au abordat tematica: 

T.1 ”Performanța prin învățare. Învățarea centrată pe elev”, T.2 ”Educația în mediul 

multicultural. Școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural”, T.3,”Cetățenie activă. 

Democrația și educația pentru cetățenie activă”, T.4 ”Toți egali-toți diferiți. Drepturile 

omului/copilului, toleranța, antidiscriminare”. Prin parcurgerea integrală a acestor module, 

profesorii Școlii Gimnaziale ,,Simion Lazăr Lunca Mureșului” au dobândit abilități și 

competențe necesare în promovarea unui mediu incluziv, au exersat metode moderne de predare 

–învățare după model norvegian, menite a atrage și a motiva elevii în procesul educativ, au putut 

crea situații de învățare prin care elevii să exploreze dimensiunile cetățeniei active, a asumării 

responsabilității ca membru activ al comunității. 

Cele șase cadre didactice  au elaborat conținutul științific din prezentul curriculum, a 

cărui tematică diversificată abordează subiecte precum: cetățenia activă, responsabilitatea, 

unitate și  diversitate, stima de sine, fericirea, creativitatea. 

 

DURATA: un semestru 
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ARGUMENT: Integrarea școlară constituie o măsură esențială a incluziunii sociale, a formării 

individuale în cadrul învățământului de masă, crescând semnificativ șansele elevilor romi și 

neromi din medii dezavantajate de a se integra în comunitate și de a-și îmbunătăți capacitățile 

de comunicare și socializare. Succesul incluziunii sociale depinde direct de gradul de pregătire 

a cadrelor didactice implicate în procesul de incluziune și de colaborarea dintre actorii sociali: 

Școala Gimnazială SIMION LAZĂR Lunca Mureșului și autoritățile locale. Scopul acestui 

curriculum este acela de a genera integrarea școlară prin "învățarea împreună" a cadrelor 

didactice – elevilor – comunității locale pentru creșterea calității educației și a performanțelor 

școlare, precum și pentru promovarea competențelor sociale pozitive în mediul rural. 

 

COMPETENŢE CADRU: 

1. Cunoaşterea unor concepte privind normele unui comportament moral-civic în comunitate. 

2. Dezvoltarea unor atitudini de viaţă proactivă și democratică în mediul cunoscut. 

3. Exersarea competenţelor dobândite și implicarea responsabilă în comunitatea aflată în 

schimbare. 

 

COMPETENŢE DE REFERINŢĂ: 
 

 
Competenţă Activitate de învăţare 

1.Cunoaşterea unor concepte privind normele de comportament moral-civic în 

comunitate. 

1.1. Identificarea unor trăsături morale 

pozitive ale persoanelor din grupurile 

sociale din care provin; 

1.2. Explorarea unor norme morale care 

reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni; 

1.3. Conştientizarea influenţelor grupului 

Realizarea în grup a unor mesaje pro şi 

contra privind tipurile de relaţii dintre 

membrii unui grup, pe baza unor povestiri; 

Exerciţii de alcătuire a unor povestiri 

pornind de la proverbe despre comportament 

moral civic; 
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asupra membrilor acestuia; 

1.4. Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de 

sine şi cei din jur; 

Jocul de rol care presupune exersarea unor 

comportamente moral-civice în contexte 

familiare: familie, şcoală, grup de prieteni; 

Identificarea de către elevi a necesităţii unor 

comportamente care au la bază valori 

pozitive (de exemplu: Ce te face fericit?); 

2. Dezvoltarea unor atitudini de viaţă proactivă și democratică în mediul cunoscut. 

2.1. Cooperarea cu ceilalţi pentru realizarea 

unor schimburi de idei și experiențe; 

2.2. Adoptarea unor atitudini pozitive faţă de 

sine şi faţă de cei din jur; 

2.3. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în 

contexte şcolare şi extraşcolare; 

2.4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă 

de schimbare; 

Exerciţii de argumentare a acordului ( bazat 

pe toleranţă, cooperare) şi a dezacordului faţă 

de comportamente conflictuale; 

Jocuri de rol; 

Exerciţii de exemplificare a unor 

comportamente moral- civice în şcoală, 

familie, grup de prieteni pornind de la 

povestiri, imagini, proverbe; 

Simularea alegerii reprezentantului clasei în 

Consiliul elevilor din şcoală; 

Interacţiuni verbale folosind strategii simple 

de ascultare activă şi exersarea unui 

comportament civilizat; 

3. Exersarea competenţelor dobândite și implicarea responsabilă în comunitatea aflată 

în schimbare 

3.1. Manifestarea disponibilităţii pentru 

participare civică şi pentru exercitarea 

calităţii de elev şi de cetăţean; 

3.2. Participarea la nivel de clasă, şcoală, 

comunitate locală, în proiecte simple, pe 

diferite teme; 

3.3. Relaţionarea  pozitivă  în  grupuri  mici 

Rezolvarea prin cooperare a unor sarcini, în 

diferite contexte ale vieţii cotidiene (familie, 

şcoală, comunitate); 

Implicarea la nivel de clasă, şcoală sau de 

comunitate locală în realizarea unor proiecte: 

voluntariat, acţiuni de protejare a mediului; 

Jocuri  de  rol  ce  presupun  asumarea  de 
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VALORI ŞI ATITUDINI: 

➢ Atitudine pozitivă faţă de sine şi de ceilalţi; 

➢ Implicare în viaţa şcolii şi a comunităţii; 

➢ Responsabilitate social-civică; 

➢ Încredere în sine şi în ceilalţi; 

➢ Rezolvarea problemelor din grup pe cale non-violentă; 

➢ Asumarea responsabilităţii în luarea deciziilor; 

➢ Toleranţă faţă de cei din jur; 

➢ Comportamente prosociale (ajutorare, cooperare, toleranţă, voluntariat) şi antisociale 

(conflictuale, agresive); 

➢ Solidaritate/lipsa solidarităţii 

➢ Altruism/Egoism 

➢ Onestitate/lipsa onestităţii 

 
CONȚINUTURILE  ÎNVĂȚĂRII. ORGANIZAREA TEMATICÃ 

 

 
Nr. 

crt. 

Tema 

propusă 

Obiective Metode 

interactive noi 

folosite 

Forma de 

organizare 

Mijloace și 

materiale 

didactice 

1. Nouă ne 

pasă! Ţie îţi 

-să respecte 

diferenţele  dintre 

-conversaţia 

euristică; 

- frontal ; 

- pe 

-Observaţie 

directă; 

pentru rezolvarea unor sarcini simple de 

lucru; 

3.4. Respectarea valorilor în vederea 

participării la formarea unei comunităţi 

democratice; 

drepturi şi îndatoriri pentru copii care provin 

din grupuri entice, culturale, sociale, diferite; 

Realizarea unor colaje care ilustrează norme 

morale; 

Recunoaşterea respectării/ încălcării unor 

norme morale pornind de la contexte 

familiare elevilor (proverbe, poveşti, 

comportamente ale copiior şi ale adulţilor); 
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 pasă? persoane; 

- să întocmească o 

listă cu valori 

morale și să și le 

asume: respect faţă 

de sine și ceilalți, 

față de comunitate, 

dreptate, egalitate; 

-dezbaterea de tip: 

PRO ŞI 

CONTRA; 

-învăţarea prin 

descoperire; 

grupe ; -foi A4; 

-foi 

flipchart; 

-markere; 

-fişe de 

lucru; 

2 Noi și 

comunitatea 

noastră ! 

- să manifeste 

disponibilitate în 

implicarea civică; 

- să  coopereze  cu 

ceilalţi  în  vederea 

exercitării 

cetăţeniei active; 

-organizatorul 

grafic; 

-conversaţia 

euristică; 

-învăţarea prin 

cooperare; 

-dezbaterea de tip: 

pro şi contra, 

-activitate 

individuală 

îmbinată cu 

activitatea 

pe grupe şi 

cu cea 

frontală; 

-harta 

comunității; 

-foi 

flipchart; 

-markere; 

- fişă; 

-eseul de 5 

minute; 

3 Spune ”DA” 

unei vieți 

fericite ! 

- să adopte atitudini 

pozitive față de 

sine și față de cei 

din jur; 

-să relaționeze bine 

cu ceilalți; 

-să coopereze 

optim în realizarea 

unor sarcini; 

- Colaj; -individual; 

-pe grupe ; 

-frontal ; 

-foi 

flipchart; 

-markere; 

- reviste; 

-ziare; 

-carioci; 

4 Setat să fiu 

responsabil! 

-să explice termeni 

civici: reguli, legi, 

drepturi, 

responsabilități; 

-jocul didactic; 

-conversaţia 

euristică; 

-colajul; 

- pe grupe; - reviste ; 

-foarfeci ; 

-lipici ; 

-foi 
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  -să exerseze un 

comportament 

responsabil și 

asumat; 

-explicația;  flipchart; 

-markere; 

-fişe de 

lucru; 

5 Schimbarea 

eşti tu! 

- să dezvolte o 

atitudine deschisă 

față de schimbare; 

- să identifice cele 

mai bune 

modalități   de 

corectare a unui 

comportament 

indezirabil; 

-să conştientizeze 

necesitatea unei 

schimbări în 

comunitate; 

- conversaţia 

euristică; 

-învăţarea prin 

descoperire; 

-povestirea; 

-frontal; 

-pe grupe; 

-foi A4; 

-foi 

flipchart; 

- markere; 

-fişe de 

lucru; 

-imagini; 

6 În mâna 

dragostei 

toate devin 

mai bune 

-să identifice 

normele morale 

care reglementează 

relațiile cu ceilalți; 

- să adopte o 

atitudine pozitivă 

față de cei din jur; 

-să relaționeze 

armonios în 

îndeplinirea 

sarcinilor; 

-conversaţia 

euristică; 

-problematizarea; 

-storytelling; 

-check-in  check- 

out; 

- 

individual ; 

-pe grupe ; 

-frontal ; 

-foi 

flipchart; 

- markere; 

-fişe; 

-creioane 

colorate; 

-foi A4; 

7 Unitate în - să formuleze - conversaţia; -frontal; -planşă; 
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 diversitate opinii referitoare 

la relaţiile și 

comportamentele 

membrilor unui 

grup; 

-să găsească 

soluţii de aplanare 

a unor situații 

conflictuale; 

-să-și argumenteze 

comportamentul 

faţă  de  o  situație 

conflictuală; 

-explicaţia; 

-metoda 

ciorchinelui; 

-eseul de cinci 

minute; 

- studiul de caz; 

-brainstormingul; 

-jocul de rol; 

-COMITMENT; 

-pe grupe; -fişă 

de lucru; 

-scrisoare; 

-ecusoane; 

8. Creștem 

împreună! 

- să-și  formeze  o 

atitudine 

antidiscriminare; 

- să identifice 

modalități   de 

corectare  a unui 

comportament 

discriminator; 

-să exerseze 

comportamente 

dezirabile  și  să 

analizeze 

consecințele  unui 

comportament 

discriminator; 

- conversaţia 

euristică; 

- învăţarea prin 

descoperire; 

- explicația; 

- jocul didactic; 

- dezbaterea; 

- frontal; 

-individual; 

- foi A4; 

- foi 

flipchart; 

- markere; 

- fişe de 

lucru; 

- imagini; 
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9. Succesul e 

de partea ta! 

- să înțeleagă 

noțiunea:  succes; 

- să întocmescă o 

listă de calități a 

unui om de succes; 

- să distingă între 

comportamnete ce 

pot duce la eșec sau 

succes; 

- conversaţia; 

-explicaţia; 

-rebusul; 

-frontal; 

-pe grupe; 

-individual; 

-planşă; 

-fişe cu 

proverbe 

-ilustrate; 

-plicuri; 

-instrumente 

de scris; 

10. Tineri 

activi, tineri 

creativi ! 

- însuşirea unor 

norme specifice 

educației 

ecologice; 

- conștientizarea 

implicării elevilor 

în problemele 

comunităţii; 

-exersarea învăţării 

prin cooperare; 

-conversaţia 

euristică; 

-analiza; 

-problematizarea; 

-observația; 

-învăţarea prin 

cooperare; 

- ”Da, și...”; 

-individual; 

- frontal; 

-pe grupe; 

-foi 

flipchart; 

-markere; 

-fişa anexă; 

-video- 

proiector; 

 

 

RESPECTAREA  PARTICULARITĂŢILOR  DE  VÂRSTĂ  ALE  ELEVILOR:  adaptarea 

activităților potrivit vârstei elevilor, precum și reducerea sau extinderea timpului alocat pentru 

defsășurarea activităților. 

 

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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PREZENTAREA PLANURILOR DE LECȚII ÎN CADRUL : 

IO3 - ”COMPETENȚE CIVICE” 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘULUI 

JUDEȚUL ALBA 

 

 

 

 

SUPORT METODOLOGIC ORIENTATIV PENTRU   IMPLEMENTAREA 

CURRICULUM-ULUI 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea și implementarea planurilor de lecție  s-a făcut plecând de la ideea 

integrării metodelor inovative învățate în cadrul   proiectului ,,Învățăm împreună,,. Nr. 

contract : 2018-EY-PICR-R1-0006 
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LECȚIA 1 

TITLUL LECȚIEI:  Nouă ne pasă! Ţie îţi pasă? 

TEMA (MODULUL): Incluziune şi excluziune socială 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- respectarea diferenţelor dintre persoane; 

- întocmirea unei liste cu valori morale; 

- conştientizarea valorilor morale de dreptate, egalitate, respect faţă de sine, faţă de ceilalţi 

oameni dar şi faţă de comunitate. 

METODE DIDACTICE:  conversaţia euristică, PRO ŞI CONTRA, învăţarea prin descoperire 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe 

RESURSE MATERIALE: foi A4, foi flipchart, markere, fişe de lucru 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 creşterea stimei de sine şi a toleranţei 

 dobândirea abilităţilor de comunicare pozitivă 

 conştientizarea importanţei valorilor morale în devenirea personalităţii lor 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: 

Acastă temă a fost aleasă deoarece este extrem de importantă incluziunea socială şi 

educarea populaţiei în spiritul valorilor morale susţinând egalitatea de şanse indiferent de 

categoria socială şi etnică din care provin elevii. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

- pregătirea materialelor şi gruparea elevilor pentru o bună desfăşurare a activităţii propusă 
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  Anu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 

- profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 C  aptarea at enţiei – 8 minute 

- se va realiza prin citirea unei poveşti de către profesor (anexa 1) 

 Activități – 35 minute 

a) Profesorul definește termenii incluziune-excluziune socială, etnie, valori morale 

(respect, apreciere, dreptate, egalitate, corectitudine). Conţinutul pe care urmează să-l prezinte 

este prezentat în anexa 2. 

b) Pentru a atinge obiectivele propuse se desfăşoară o activitate didactică interactivă 

folosindu-se metoda PRO ŞI CONTRA. 

Elevii sunt împărţiţi în 2 grupe prin numărare de la 1 la 2 iar grupele sunt formate astfel 

încât toţi cei care au fost nr. 1 sunt constituiţi în grupa 1 iar cei care au fost nr. 2 în grupa nr. 2 

(constituindu-se astfel, grupele sunt eterogene iar elevii sunt nevoiţi să interacţioneze şi cu 

colegi cu care nu fac acest lucru frecvent şi care fac parte din grupuri sociale şi etnii diferite). 

Fiecare grup va trebui să se gândească pe baza textului citit şi pus la dispoziţie prin 

anexa 1, la mesaje PRO şi CONTRA privind tipurile de relaţii desprinse din poveste. Pentru 

facilitarea activității se distribuie grupelor și anexa nr. 3. 

Evaluare și f eed -back- 4 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor, oferind feed-back pozitiv fiecărei grupe, feed-back-ul 

realizându-se la ideea exprimată „Respectul este temelia sau mai exact, soclul din care se înalţă 

statuia armoniei.” 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

16 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 

 

 

 

Adrian, un băiat de etnie rromă, este foarte priceput la ping-pong. Este cel mai bun elev 

de la clubul de ping-pong. Totuşi, majoritatea copiilor din clasă şi din şcoală refuză să se joace 

cu el pentru că în timpul meciului, când adversarul greşeşte, spune: 

- Ce bine! Mulţumesc pentru punct! 

Ce le displace mai mult este faptul că Adrian intervine permanent în jocurile colegilor, 

chiar şi atunci când nu este jucător: 

- Nu cred că ai făcut aşa ceva! E o pasă dezastruoasă! 

Copiilor nu le place atitudinea lui Adrian, chiar se simt jigniţi. Le răneşte sentimentele. 

Când a fost momentul alegerii unui reprezentant al şcolii la turneul de ping-pong, 

Adrian nu a fost cel ales. Acest lucru l-a uimit: 

- De ce nu am fost eu cel ales? Toţi ştiu că nimeni din şcoală nu e mai bun ca mine la 

ping-pong! 

Doamna dirigintă i-a spus: 

- Nu e cel mai important să fii cel mai bun jucător de ping-pong ci trebuie să fii cel mai 

bun elev care reprezintă şcoala noastră, este o mare diferenţă! Uneori, comportamentul tău îi 

supără pe cei din jurul tău, trebuie să vorbeşti frumos cu ei, să le respecţi deciziile. 

- Dar eu încercam să le dau sfaturi bune, spune Adrian, nedumerit. 

- Este foarte bine că vrei să îi ajuţi, dar este important când şi cum le spui, poate îi 

deranjezi în timpul meciului. Nu poţi interveni ori de câte ori îţi doreşti, o persoană respectuoasă 

este atentă la modul în care îşi exprimă părerile. Gândeşte-te dacă ţi-ar place să ţi se spună în 

timpul meciului că ai greşit şi să se bucure de greşeala ta. 
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ANEXA 2 
 
 

RESPECT 

 

Respect înseamnă să ne 

manifestăm politicos şi amabil 

în relaţie cu ceilalţi. 

Respectul se manifestă nu 

numai faţă de sine sau de ceilalţi 

oameni, ci şi faţă de comunitate. 
 

 

 

 

 

 

 

VALORI MORALE 
 

  

CORECTITUDINE 

Calitatea de a fi corect; lipsă de greșeli. . 
Ținută sau purtare corectă; cinste. 

Însușire a gândirii care resApeNctEăXleAgi3le 

 

 
EGALITATE 

 

Principiu potrivit căruia tuturor 

oamenilor li se recunosc aceleași 

drepturi și li se impun aceleași 

îndatoriri. 

Oamenii au aceleași drepturi, 

aceleași îndatoriri, aceleași 

avantaje etc. 

DREPTATE 

Principiu moral și juridic care 
cere să se dea fiecăruia ceea ce 

i se cuvine și să i se respecte 

drepturile; echitate. 
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ANEXA 3 
 

FIŞĂ PRO ŞI CONTRA 

 

 

 
Fiecare grup va alege câte un reprezentat care să scrie mesajele PRO şi CONTRA 

referitoare la text şi să le prezinte în faţa tuturor. După alegerea repezentanţilor, grupele vor citi 

încă o dată textul, vor purta discuţii referitoare la comportamentele întâlnite în text şi vor nota 

pe fişe mesaje PRO şi CONTRA. 

 
 

PRO CONTRA 

 

✓ 

 

✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ 

 

 

 

 

 

https://pjp -eu.coe.int/documents/1017981/10632206/T-  

 Kit+8+Social+inclusion+ W EB.pdf/ab8390b6 -2d9 e-f831-bb cf-85972152 e6 e0  
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ANEXA 4 
 

 

POSIBILE RĂSPUNSURI 
 

 

 

 

PRO CONTRA 

 

✓ Vrea să ajute, dar nu o face într-un mod 

plăcut de ceilalţi. 

✓ Este cel mai bun la ping pong, toţi 

copiii îi recunosc această calitate. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ Modul  în  care  le  vorbeşte  colegilor 

(arogant) nu este pe placul acestora. 

✓ Trebuie să explice cum ar trebui să 

paseze mingea, nu să critice. 

✓ Este mândru,  nu  îi  pasă  de  părerile 

celorlalţi. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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LECȚIA 2 

 
TITLUL LECȚIEI:  Noi și comunitatea noastră ! 

TEMA (MODULUL): Cetățean activ în comunitatea mea 

TIPUL LECȚIEI: 

•Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru exercitarea calităţii de elev  şi 

de cetăţean; 

- cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active; 

- înțelegerea rolului implicării elevilor în calitate de cetăţeni  în problemele comunităţii. 

METODE DIDACTICE: Organizatorul grafic de tip ciorchine, conversaţia euristică, analiza 

de text, învăţarea prin cooperare, argumentarea pro şi contra. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: activitate individuală îmbinată cu activitatea 

pe grupe şi cu cea frontală 

RESURSE MATERIALE:  harta comunei, foi flipchart, markere, fişa anexă împărţită în patru 

fişe de experţi,tabelul T cu argumente pro şi contra,eseul de 5 minute 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• leadership adaptat situației 

• cooperare  eficientă și crescută între elevi 

• creșterea stimei de sine 

• încurajarea autodepășirii 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Sistemul democratic presupune asumarea de către cetățeni 

a responsabilității față de problemele comunității locale, naționale, europene. Prin modelele de 
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bune practici şi activităţile educative desfăşurate,ne dorim să contribuim la formarea calităţii 

cetăţeanului activ şi responsabil,promotor al valorilor naţionale,dar şi a sentimentelor de 

incredere şi toleranţă. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric – 2 minute 

-profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa de elevi pentru o bună 

desfăşurare a activităţii. 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 2 minute 

-profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

• Captarea atenţiei – 8 minute 

Profesorul propune o activitate individuală. Sarcina de lucru: Se lucrează individual timp de 

cinci minute. Elevii vor scrie în mijlocul foii ,,cetățean responsabil,, și vor încercui (Fisa de 

lucru 1). Sub forma de ciorchine se vor scrie cuvinte cheie referitor la noțiunea de,,cetățean 

responsabil,, .Ei vor scrie toate cuvintele care le vin în minte despre ce reprezintă un cetățean 

responsabil. 

 Activități - 15 minute 

Elevii vor fi împărțiți în grupe de câte 5 astfel: fiecare va spune o cifră de la 1 la 5, în ordine; 

grupa numărul 1 va fi formată de elevii care au spus numărul 1, grupa numărul 2 de cei care au 

spus numărul 2 și tot astfel și celelalte grupe (fiecare grupă este formată din 4 membri). 

Fiecare elev din grupele formate primește un număr de la 1 la 4. Apoi fiecare elev cu numărul 

1 se grupează într-o grupă de experți care va studia o subtemă, având o sarcină de lucru, pe care 

o vor rezolva împreună. Fiecare elev va nota rezolvarea cerinței pe o fișă. Așa vor proceda și 

cei cu numărul 2, 3 și 4. Astfel, grupa cu numărul 1 va analiza fișa expert nr. 1 – ”Participarea 

cetățenească – libertate și responsabilitate”,   grupa nr. 2 – ”Participarea la decizie”, grupa nr. 

3 – ”De ce trebuie să participăm?”, iar grupa nr. 4 – ” Voluntariatul”. (Cele patru fișe expert 

sunt prezentete în Anexa 1,Anexa 2,Anexa 3,Anexa 4) 

Reîntoarcerea în echipa inițială de învățare – 10 minute 

Sarcina de lucru: Experții transmit informațiile asimilate, reținând la rândul lor cunoștințele pe 

care le transmit colegii lor, experți în alte subteme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie 
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scurtă, concisă, atractivă. Apoi, fiecare grupă inițială va realiza un poster cu cunoștințele 

dobândite în urma predării. Posterele vor fi afișate pentru a fi observate de toți elevii. 

 Fixarea cunoștințelor (reflexie) – 5 minute 

Activitate frontală: se identifică în ciorchinii realizați pe tablă exemple de activități de 

participare civică și se realizează o corelație între noțiunea de cetățean responsabil și cea de 

participare cetățenească. 

 Evaluarea - 8 minute 

Activitate individuală: Elevii vor realiza un eseu de 5 minute în care  vor atinge următoarele 

puncte: 

Care sunt așteptările tale (în calitate de cetățean) de la Administrația publică locală? 

Ești de acord să participi, în calitate de cetățean, la acțiunile organizate de instituțiile locale? 

Dacă da, cum? 
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Fișa expert nr. 1 

ANEXA 1 

Participarea cetățenească este în același timp o libertate și o responsabilitate. Într-o 

societate democratică, cetățenii își folosesc libertatea personală pentru a participa la viața 

societății. Ei pot participa la dezbateri publice, aleg conducătorii, sau pot să-și manifeste 

dezaprobarea prin neparticipare, dar, în acest caz, prin lipsa participării, forța democrației 

scade. Bucurându-se de dreptul la libertate personală, cetățenii poartă, în același timp, 

responsabilitatea de a se alătura celorlalți membri ai sociatății, pentru a-și construi un viitor. 

Prin responsabilitate se înțelege datoria sau obligația unui cetățean de a face sau nu ceva. 

Orice drept cetățenesc presupune o responsabilitate. 

Astfel, cetățeanul dispune de libertatea de a participa la viața comunității, asumându-și 

consecințele acestei participări. Democrația cere ca cetățenii să fie responsabili. 

Cerință:  Identificați diferența dintre libertate și responsabilitate în ceea ce privește 

participarea catățenească. 

EXERCIȚIU ALTERNATIV: 

Ca cetățean, am dreptul să: Ce se întamplă dacă nu-mi exercit acest 

drept? 
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Fișa expert nr. 2 

ANEXA 2 

Participarea la decizie presupune informarea asupra problemelor cu care se confruntă 

comunitatea, pentru a adopta decizii corespunzătoare diferitelor situații. Decizia înseamnă 

luarea unei hotărâri în legătură cu o problemă pe baza unei analiza critice. Ea poate fi: decizie 

politică (adoptarea unui program politic), decizie economică ( taxe și impozite), decizie socială 

și comunitară (promovarea unor programe ecologice sau de binefacere). Participarea la decizie 

se poate realiza indirect (în alegeri sau referendum) sau direct (prin exprimarea directă a 

hotărârilor dacă este posibil, sau prin petiții). 

Cerință: Definiți decizia și precizați tipurile și formele acesteia. 

 

 

EXERCIȚIU ALTERNATIV: (lista de decizii din tabel se adapteaza la situația comunității) 
 

 

 

Numele institutiei 

care decide 

Poți să influențezi 

această decizie? 

Dacă da, cum? 

În 

comuna / 

localitatea 

/ orașul în 

care 

locuiești, 

cine ia 

decizia 

pentru: 

Creșterea taxelor și 

impozitelor 

Construirea unui parc 

Înființarea unei 

fabrici 

Angajarea unui 

medic la dispensar 

...... 

..... 
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ANEXA 3 
 

 

Fișa expert nr. 3 

 

 

De ce să participăm la viața societății? Lipsa de participare pune în pericol funcționarea 

democratică a societății. Cu cât o societate are cetățeni mai competenți și activi, cu atât 

democrația este mai puternică. Dacă oamenii se vor implica, vor avea posibilitatea de a-și spune 

cuvântul referitor la anumite probleme din societate și de a le îmbunătății, de a se simți o parte 

din societate, de a împiedica concentrarea puterii în mâinile unui grup restrâns de oameni. 

Într-o societate deschisă și democratică este nevoie de un om activ, dispus să se implice 

în organizare. Participarea și implicarea sunt condiții pentru buna funcționare a unei societății. 

Cerință: Identificați motivele pentru care este necesară participarea cetățenilor la viața 

societății. 

 

EXERCIȚIU ALTERNATIV 

 

 

 

Fișa 1: EU și COMUNA / CARTIERUL / ORAȘUL în care locuiesc 
 

 
CE FAC EU PENTRU COMUNITATEA ÎN 

CARE LOCUIESC? 

CE FACE COMUNITATEA PENTRU 

MINE, CA MEMBRU AL EI? 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

...... 

..... 
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Fișă expert nr. 4 

ANEXA 4 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, 

în folosul altora, fără a primi o recompensă materială. Motivele pentru care ar trebui să lucrăm 

ca voluntari sunt următoarele: pentru a câștiga experiență, pentru a ne face prieteni noi, pentru 

a învăța lucruri noi și a ne forma deprinderi utile, pentru a da înapoi o parte din ceea ce am 

primit de la alții, pentru a ne simți utili, pentru a-i ajuta pe cei puțin norocoși, pentru a realiza 

ceva, pentru a face parte dintr-o echipă, pentru a înțelege problemele comunității în care trăim. 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile. El însuflețește cele 

mai nobile aspirații ale omenirii: pacea, libertatea, siguranța și justiția pentru toate persoanele. 

Cerință: Identificați motivele pentru care este necesară participarea la activități de voluntariat. 

 

EXERCIȚIU ALTERNATIV 

 

 

Fișa 1: 

 

 

Scrie pe fiecare spiță a umbrelei în ce domenii crezi că se poate desfășura activitatea de 

voluntariat 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Fișa 2: DE CE SĂ FIU VOLUNTAR? 

 

 

Găsește argumente pentru care ai deveni, pentru o perioadă de timp, voluntar. Completează 

pătratele goale. 
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Fișa de lucru 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
VREAU SĂ FIU 

VOLUNTAR 

PENTru CĂ: 

. . 

. . 
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Fișa de lucru 1 

 

Posibile răspunsuri 
 

 

Să fie de 

ajutor în 

comunitate 

 

 

 
Să respecte 

legile 
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Curajos 

în luarea 

deciziilor 

Combaterea 

imoralităţii 

şi corupţiei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să fii 

răspunzător 

pentru propriile 

fapte 

Motivarea 

semenilor pentru 

implicarea ca 

voluntar 

voluntar 
 

 

 

 

 

 
 

LECȚIA 3 

TITLUL LECȚIEI: Spune ” DA” unei vieți fericite ! 

TEMA (MODULUL): Autocunoaștere și dezvoltare personală 

TIPUL LECȚIEI: 

 Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- adoptarea unor atitudini pozitive față de sine și față de cei din jur; 
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- relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare; 

- cooperarea pentru realizarea unor activități. 

METODE DIDACTICE:  COLAJ 

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

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, reviste, ziare, carioci 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 

 dezvoltarea muncii în echipă, a abilităților de comunicare și colaborare 

 dezvoltarea intuiției și a creativității 

 dezvoltarea abilității de a gândi neconvențional, creativ 

 creșterea stimei de sine 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Sistemul democratic presupune exprimarea liberă a 

opiniilor și a argumentelor, fără alte constrângeri decât cele date de responsabilitatea de a 

respecta drepturile celorlalți. Prin crearea situațiilor de comunicare, de muncă în echipă, se 

dezvoltă abilitățile de comunicare și colaborare. Este important să avem un comportament 

prosocial. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

-profesorul pregătește materialele de lucru și organizează elevii în două grupe de cate 10 , 

aplicând o metodă de selecție imparțială. Le cere să numere pe rând 1, 2, 1, 2,...etc. Atunci 

când toți participanții au terminat, se formează cele două echipe după criteriul apartenenței 

la unul dintre cele două numere ( toți cei care au rostit numărul 1 vor forma o echipă, toți 

cei care au rostit numărul 2 vor fi parte a celei de a doua echipe). 

  Anu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 

-profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 C  aptarea at enţiei – 8 minute 

-profesorul propune ca fiecare elev să deseneze pe o coală de hârtie un simbol al fericirii.  La 

final fiecare își prezintă simbolul. 
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 Activități – 35 minute 

Se împarte fiecărei grupe câte un bilețel colorat și se explică cum se vor desfășura 

activitățile: în prima etapă de lucru fiecare va nota pe bilețel două cuvinte prin care vor 

răspunde la întrebarea „Ce te face fericit?” Posibile răspunsuri anexa 1 Bilețelele vor fi lipite 

apoi pe trunchiul copacului fericirii fără a fi semnate sau numerotate. anexa nr. 2. 

Profesorul solicită reprezentarea temei propuse prin tehnici de decupare și lipire pe foaia de 

flipchart pusă la dispoziția fiecărei echipe. 

Elevii vor selecta din reviste, ziare și materiale aduse la clasă, imagini și elemente care să 

descrie cât mai sugestiv tema. Activitatea se desfășoară în liniște; toți lucrează fără să 

vorbească: decupează, rup, lipesc imaginile si desenele, astfel, planșa finală va fi o compoziție 

colectivă de tip colaj care va descrie cuvintele de pe bilețelele lor, scrise în prima etapă. 

Comunicare și conștientizare: fiecare elev care a participat la activitate va motiva alegerile 

personale în ceea ce privește aportul adus la realizarea colajului, explicând celorlalți participanți 

simbolistica elementelor folosite. Elevii vor sta în semicerc în jurul colajului expus, ascultând 

explicațiile oferite de către colegii lor. Profesorul conduce discuția finală. 

  Evalu are și f eed -back- 4 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive 

-se utilizează metoda Angajamentului (elevii își vor asuma, fiecare, câte un angajament ferm 

pentru viitor în ceea ce privește comportamentul prosocial.) 

Angajamentul se va rosti în fața clasei, de către fiecare, cadrul didactic va oferi o formulare de 

început: „De azi înainte, la școală, îmi iau angajamentul să spun DA atunci când.....și NU 

atunci când....”. 
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ANEXA 1 
 

Ce mă face fericit? 
 

 

 
 

 

✓ Dragostea 

✓ Prietenii 

✓ Pasiunile 

✓ Generozitatea 

✓ Bunătatea 

✓ Empatia 

✓ Ajutorul 

✓ Respectul 

✓ Aprecierea 

✓ Acceptarea 
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ANEXA 2 

✓ Sportul 

✓ Încrederea 

✓ Adevărul 

✓ Toleranța 

✓ Jocul 

✓ Corectitudine 

✓ Compasiunea 

✓ Dreptatea 

✓ Sprijinul 

✓ Solidaritatea 
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LECȚIA 4 
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TITLUL LECȚIEI:  Setat să fiu responsabil! 

TEMA (MODULUL): Autocunoaștere și dezvoltare personală 

TIPUL LECȚIEI: 

 Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- explicarea termenilor reguli, responsabilitate; 

- dezvoltarea spiritului ludic; 

- exersarea unui comportament al elevului responsabil; 

- înțelegerea asumării responsabilității pentru o viață mai bună. 

METODE DIDACTICE: jocul didactic, conversaţia euristică, colajul, explicația 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupe 

RESURSE MATERIALE: reviste/ziare, bomboane, foarfeci, lipici, foi flipchart, markere, fişe 

de lucru 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 colaborare eficientă și crescută între elevi 

 creșterea stimei de sine 

 dezvoltarea creativității 

 conștientizarea asumării responsabilității 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Elevii trebuie să fie conștienți de faptul că au drepturi, dar 

acestea implică și responsabilități, iar dacă vrem să schimbăm ceva în societatea actuală trebuie 

să începem prin a ne asuma responsabilități care definesc modul în care vrem să trăim. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 M  o mentul organizatori c – 1 minut 

-pregătirea materialele de lucru și organizarea clasei în grupe de șapte elevi. 

 A  nu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 
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-profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 C  aptarea at enţiei – 10 minute 

-profesorul propune un joc pe grupe: ,,Stai la coadă!,, 

Se împart elevii în trei grupe. Se dă o bomboană elevului care este ultimul în șir. Scopul jocului 

este ca bomboana să ajungă la primul elev din șir. După ce jocul începe, profesorul îl întrerupe 

și dă diferite instrucțiuni: ,,Trebuie să dai bomboana cu ochii închiși.,, 

,,Trebuie să dai bomboana doar cu mâna stângă.,, 

,,Trebuie ca toate persoanele din șir să facă o genuflexiune.,, 

,, Trebuie ca toate persoanele din șir să spună un cuvânt.,, 

După fiecare întrerupere jocul trebuie să înceapă de la capătul șirului. La sfârșitul jocului 

revizuim câteva probleme ale acestuia: 

- De ce avem nevoie de reguli? 

- Cine trebuie să respecte regulile? 

- Ce se întâmplă dacă o regulă nu este clară? 

 Activități – 33 minute 

a) Definirea termenilor cheie: regulă, responsabilitate: 

- profesorul definește termenii: regulă (obicei, linie de conduită, principiu conducător), 

responsabilitatea (asumarea consecinţelor propriilor fapte, formarea de atitudini); 

- fiecare grup completează fișa nr. 1 cu responsabilități ale elevilor la școală sau în clasă, iar un 

reprezentant le trece pe coala de flipchart 

- se împarte fiecărei grupe cate un set de reviste și ziare, foarfeci, markere și se explică cum se 

vor desfășura activitățile, ei trebuind să găsească și să decupeze imagini reprezentative pentru 

responsabilitățile pe care le au la școală și să le lipească apoi pe o coală de flipchart. 

b) Realizarea colajului: pe coli de flipchart, pe grupe, fiecare membru lipește 

imaginea găsită și scrie cu marker ce responsabilitate reprezintă. Fiecare grup desemnează un 

reprezentant care să prezinte lucrarea grupului. 

c) Prezentarea colajului: 

- tema supusă dezbaterii ”Acestea sunt responsabilitățile pe care le am la școală” 

  Evalu are și f eed -back - 5 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive și solicită celorlate 
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grupuri să își exprime părerea despre lucrările colegilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 
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Fișa nr. 1 
 

 
RESPONSABILITĂȚILE CARE LE AM ÎN 

CLASĂ 

RESPONSABILITĂȚILE CARE LE AM ÎN 

ȘCOALĂ 

 
Îndeplinesc sarcinile ca elev de serviciu. 

 
Mă implic în activitățile din școală. 

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

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

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

……………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

…………………………………………… ………………………………………………… 

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

 

Fișa nr. 1 

 

 

Posibile răspunsuri 
 

 
RESPONSABILITĂȚILE CARE LE AM ÎN 

CLASĂ 

RESPONSABILITĂȚILE CARE LE AM ÎN 

ȘCOALĂ 

 
Îndeplinesc sarcinile ca elev de serviciu. 

Sunt punctual. 

Îmi duc sarcina la bun sfărșit. 

Sunt activ. 

Mențin curățenia în clasă 

 
Mă implic în activitățile din școală. 

Respect colegii și profesorii. 

Respect regulamentul școlii. 

Am o ținută decentă. 

Respect programul școlii. 

 

 

 

LECȚIA 5 
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TITLUL LECȚIEI:  Schimbarea eşti tu! 

TEMA (MODULUL): Comportamente moral - civice 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- să dezvolte o atitudine pozitivă față de schimbare; 

- să identifice cele mai bune decizii în corectarea unui comportament necorespunzător; 

- conştientizarea necesităţii morale a unei schimbări faţă de comunitate. 

METODE DIDACTICE:  conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, povestirea 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe 

RESURSE MATERIALE: foi A4, foi flipchart, markere, fişe de lucru, imagini 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: elevii vor deveni conștienți de necesitatea schimbării 

comportamentului în societate; după ce vor descoperi că unii oameni vor lăsa răni de vindecat 

și vor fi un anti-exemplu, elevii vor fi mai atenți la comportamentele necorespuzătoare vor reuşi 

să găsească soluţii, vor fi un exemplu pozitiv în viața unora și îi va ajuta. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: 

O societate performantă este aceea în care membrii ei dețin competențele necesare găsirii celor 

mai oportune modalități de rezolvare a problemelor. Pentru că facem parte dintr-o societate 

schimbătoare, e normal ca o schimbare mică la viața ta să afecteze și viața altora. În momentul 

în care faci o schimbare la tine și la lumea ta, influențezi și alți oameni, chiar și fără să vrei. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

●  Mo mentul organizatori c – 2 minute 

- pregătirea materialelor şi gruparea elevilor pentru o bună desfăşurare a activităţii propusă 

● A  nu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 

- profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

● C  aptarea at enţiei – 8 minute 

- se va realiza prin prezentarea unor imagini cu comportamente necorescpunzătoare iar elevii sunt rugaţi 
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să dea sfaturi fiecărui personaj din imaginile prezentate de către profesor, cu scopul de a-l 

determina să-şi schimbe comportamentul. (anexa 1) 

● Activități – 35 minute 

a) Se poartă discuţii despre comportamentele nepotrivite ale unor persoane şi despre 

schimbarea acestora, ce presupune schimbarea unui comportament. Conţinutul pe care urmează 

să-l prezinte profesorul este prezentat în anexa 2. 

b) După încheierea discuţiilor referitoare la comportamente nepotrivite, elevii sunt 

împărţiţi în 2 grupe iar fiecare grupă va primi câte o fişă cu texte cu întâmplări în care sunt 

prezentate comportamente neadecvate pe stradă şi în comunitate. (anexa nr. 3) Elevii sunt 

rugaţi să citească textele primite şi să rezolve cerinţele: 

● Precizează care sunt comportamentele nepotrivite în întâmplarea prezentată. 

● Propune o soluţie de schimbare a comportamentelor personajelor. 

● Schimbă întâmplările prezentate, personajele având un coportament adecvat.. 

c) Elevii sunt rugaţi să continue enunţurile citite de către profesor, evidenţiind moduri de 

schimbare a stării de fapt. (anexa 4) 

 Evalu are și f eed -back - 4 minute 

Profesorul apreciază activitatea elevilor, oferind feed-back pozitiv fiecărei grupe, 

încurajând elevii să manifeste un comportamentu pozitiv față de colegii de clasă şi oamenii din 

comunitate. 
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ANEXA 1 
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ANEXA 2 
 

 

 
 

Schiţa lecţiei 

 

 

Comportamentele se schimbă cu scopul de a progresa şi a deveni mai buni, mai 

cooperanţi, mai civilizaţi. Schimbarea unui comportament este un proces care are nevoie de 

timp. Pentru schimbarea comportamentelor este necesar un plan concret de acţiune, care să 

respundă la întrebările: De ce? Ce? Care? Unde? Când? Cine? Cum? 
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Grupa I 

Pe strada mea 

ANEXA 3 

La mine pe stradă sunt mulţi copii, mai mici şi mai mari. Părinţii noştri ne spun mereu: 

Sunteţi prieteni! Să vă înţelegeţi bine, să vă ajutaţi unii pe ceilalţi! Sfaturile părinţilor erau bine 

venite. Dar s-a petrecut ceva... Robert, un băiat de etnie rromă s-a mutat pe srada noastră şi a 

venit şi el să se joace cu noi. Nouă ne place să jucăm fotbal, fete şi băieţi, deopotrivă. În timpul 

meciului, Andreea l-a jignit pe Robert, strigându-l: Ţiganule!. Nu a lipsit mult şi s-au luat la 

bătaie. Din nefericire, am asistat neputincioşi la această scenă. 

 

 

 

Grupa II 

În şcoala mea 

În urmă cu o săptămână, în şcoala mea s-a petrecut o întâmplare nefericită. Mihai, un 

coleg de clasă, nu-l plăcea pe Raul, deoarece acesta era prieten cu toţi copiii, toţi vroiau să stea 

cu el în pauze iar cu Mihai nu se prea jucau. Ca să atragă copiii spre el, Mihai a început să spună 

tot felul de minciuni despre Raul (că este un copil sărac, că este de etnie rromă). Din acest 

motiv, unii copiii nu s-au mai jucat cu Raul chiar îl evitau. Fapta lui Mihai a fost descoperită şi 

a avut consecinţe neplăcute: discuţii aprinse, certuri şi indignarea tuturor copiilor minţiţi. În 

urma acestor evenimente, am încercat să găsesc o soluţie pentru ca astfel de comportamente să 

nu se mai repete şi am sfătuit copiii să se joace unii cu ceilalţi, indiferent de etnia sau situaţia 

financiară a acestora. 
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Continuă enunţurile, evidenţiind moduri de schimbare a stării de fapt. 

 

 

Ca să nu se mai copieze la teste, ar fi bine să ................................................................... 

La şcoală în pauze elevii se ceartă şi uneori încep bătaia, ar putea să............................... 

Pentru că întotdeauna este aglomerat în autobuz, trebuie să.............................................. 

În localitatea mea s-au plantat flori........................................................ 

Sunt mulţi copii obezi la noi în ţară. Oare 

Stau mult singur, nu am prieteni, deci ........................................................................ 

Îmi doresc o comună curată, deci ................................................................... 
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POSIBILE RĂSPUNSURI (anexa 3) 

GRUPA I 

Comportamentul necores punz ător:  

Andreea nu a ţinut cont de sfaturile părinţilor ei, să se poarte frumos unii cu ceilalţi şi l- 

a jignit pe Robert, copilul nou venit. 

Osoluţie de schimbare a comportamentelor:  

Andreea trebuia să continue meciul fără să-l supere pe Robert iar după terminarea 

meciului să-i spună acestuia că a greşit în timpul meciului şi să fie mai atent la comportamentul 

său deoarece îi poate supăra pe cei din jurul său. 

Schimbă întâmplările prez entate:  

În timpul meciului, Andreea s-a supărat pe Robert că nu i-a pasat mingea. Robert a 

observat că este supărată şi când a avut ocazia i-a pasat şi ei mingea. 

GRUPA II 

Comportamentul necores punz ător:  

Mihai a minţit, a vorbit urât despre Raul şi nu a realizat că astfel le face rău mai multor 

copii, nu doar lui Raul. 

Osoluţie de schimbare a comportamentel or:  

Mihai trebuie să înţeleagă că copiii sunt liberi să se joace cu cine vor şi să încerce să îşi 

facă prieteni purtându-se frumos cu toţi copiii. 

Schimbă întâmplările prez entate:  

Mihai a vrut să îşi facă şi el mai mulţi prieteni şi a început să comunice mai mult cu 

copiii din curtea şcolii. 
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POSIBILE RĂSPUNSURI (anexa 4) 

 

 

 

Ca să nu se mai copieze la teste, ar fi bine ca elevi i să înveţe lecţiile.  

La şcoală în pauze elevii se ceartă şi uneori încep bătaia, ar put ea să evite c erturile. 

Pentru că întotdeauna este aglomerat în autobuz, cei tineri trebuie să cedez e locurile oamenilor  

în vârstă, femeilor însă rci nate sau mamelor cu copi i mici.  

În localitatea mea s-au plantat flori, aşa că am put ea să av em grijă de ele, s ă nu le rupem.  

Sunt mulţi copii obezi la noi în ţară. Oare nu a r fi mai bine să nu mai stea aşa mult timp la  

calculator s au pe tele fon şi să iasă să se plimbe cu bicicletele sau rol ele?  

Simt o mare supărare, nu am prieteni, deci a r treb ui să încerc s ă comunic mai mult cu cei din  

jurul meu pentru a-mi f ac e prieteni.  

Îmi doresc o comună curată, deci am putea r ealiz a afişuri cu PĂSTRAREA CURĂŢEN IE I sau  

chiar să amplasăm mai multe coşuri de guno i în co muna noastră.  
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TITLUL LECȚIEI: În mâna dragostei toate devin bune 

TEMA (MODULUL): Autocunoaștere și dezvoltare personală 

TIPUL LECȚIEI: 

 Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

-explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți 

- adoptarea unor atitudini pozitive față de cei din jur; 

- relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare; 

- cooperarea pentru realizarea unor activități. 

METODE DIDACTICE: lectura, conversaţia euristică, problematizarea, storytelling, 

check-in check-out 

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

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere,fişe, creioane colorate, foi A4 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 dezvoltarea muncii în echipă, a abilităților de comunicare și colaborare; 

 dezvoltarea sensibilității și a implicării în viața semenilor și a comunității; 

 respectarea normelor morale în viața de zi cu zi; 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Preocuparea față de celălalt trebuie să devină o 

prioritate.Copiii au nevoie să înțeleagă echilibrul dintre nevoile lor personale și a celorlalte 

persoane, mai ales când fac parte dintr-o echipă sau comunitate.Este important să îi facem pe 

copii să conștientizeze că este important ,,să fie oameni buni”, să îi trateze pe cei din jur cu 

respect, să fie generoși. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

  Mo mentul organizatori c – 2 minute 

Asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei. Profesorul pregătește materialele de 

lucru. 
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 C  aptarea at enţiei – 5 minute 

Profesorul le cere elevilor să se așeze în cerc, iar cu ajutorul metodei check-in aceștia își vor 

exprima cu ajutorul unui cuvânt starea. De ex: curios, motivat, interesat etc. 

 A  nu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 

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

 Activități – 37 minute 

Profesorul citeşte povestirea cu tâlc ,, Răsplata bunătății” Anexa 1 

Prin întrebări successive elevii vor descoperi titlul lecției ,,În mâinile dragostei toate devin 

bune”. 

- Ce face fetiţa din poveste?(…îl ajută pe omul care este sărman) 

- De ce renunță la bănuții ei? (…consideră ca bătrânul are mai multă nevoie de ei.) 

- Cum este ea în acest caz? (…o fetiţă altruistă.) 

Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe de câte 5 elevi şi primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate. 

Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va trece numele. Pe fiecare 

deget îşi va trece o faptă bună. În centrul palmei va nota o persoană din comunitate care s-a 

remarcat prin fapte bune. În final se afişează toate colile cu desene pe tablă. Fiecare elev își va 

prezenta ,, mâna” . 

În continuare, fiecărei grupe i se va oferi câte o fișă prin care să ilustreze proverbele cu ajutorul 

metodei storytelling Anexa 2. 

Bine faci, bine găsești. 

O faptă bună nu e niciodată inutilă. 

E bine să vorbești bine,dar și mai bine e să faci bine. 

Binele pe care-l faci la șes, îți va fi înapoiat pe munte. 

 A fost odată ca niciodată... 

 În fiecare zi..... 

 Într-o zi... 

 De atunci înainte... 

 Iar acum... 

Fiecare dintre aceștia, pe o foaie de hârtie vor alcătui o așa-zisă poveste în cinci pași, cu referire 
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ANEXA 1 

la conținutul temei studiate, folosind doar cinci propoziții succinte, care să înceapă după cum 

este exemplificat în prealabil. Profesorul 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. 

După expirarea timpului alocat, profesorul va invita elevii să dea citire poveștilor compuse de 

către ei. De asemenea, îi va încuraja să folosească titluri sugestive și să fie cât mai creativi 

posibili. 

 Evalu are și f eed -back - 5 minute  

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive.Cu ajutorul metodei 

check-out elevii își vor exprima starea de la sfârșitul orei. De ex: relaxat, motivat etc. 
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Povestire cu tâlc – “Răsplata bunătăţii”. 

Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa unei biserici un bătrân sărman, un cerşetor, ce trăia 

din milostenia credincioşilor. De bătrân, s-a apropiat o fetiţă care i-a întins câţiva bănuţi. 

Impresionat de gestul ei, trecătorul a întrebat-o pe copilă: 

– Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuţii tăi? 

– Ştiţi, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deşi munceşte mult, nu prea are bani, aşa că o 

ducem destul de greu. 

Dar aseară mama mi-a spus că, atunci când faci un bine, Dumnezeu te răsplăteşte negreşit. 

Aşa că azi, am luat bănuţii aceştia pe care eu i-am strâns şi i-am dat bătrânului din faţa bisericii. 

El are, cu siguranţă, mai multă nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă am făcut un bine, se va 

îndura şi de mine. 

Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o ce îşi doreşte ea cel mai mult. 

– O, a spus fata, aş vrea un cojocel, că vine iarna şi va fi foarte frig. Anul trecut am răcit rău de 

tot, fiindcă nu am umblat bine îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a ajutat şi m-a însănătoşit. Mama 

a vrut să-mi cumpere un cojocel, dar e tare scump şi nu se poate. 

– E, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino cu mine! 

Ajunşi în faţa unui magazin mare, ce se afla peste drum, omul i-a cumpărat feţei un cojocel 

călduros şi tare frumos. Fetiţa nu ştia cum să-i mai mulţumească străinului ce se îndurase de ea. 

– Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate. 

Dumnezeu totdeauna te răsplăteşte pentru binele făcut. 

Tu l-ai ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. Eu 

te-am ajutat acum pe tine, şi, fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta şi mie mai târziu, fiindcă atunci 

când ne ajutăm unii pe ceilalţi, şi Dumnezeu ne ajută pe noi. 

 

Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă grijă unul de altul, cu atât Dumnezeu ne vede 

credinţa şi ne fereşte de rele. 

 

 

 

 

ANEXA 2 
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 A fost odată ca niciodată... 

 În fiecare zi..... 

 Într-o zi... 

 De atunci înainte... 

 Iar acum... 
 

 

 

 

 
 A fost odată ca niciodată... 

 În fiecare zi..... 

 Într-o zi... 

 De atunci înainte... 

 Iar acum... 

 

 

 

 

 

LECȚIA 7 
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TITLUL LECȚIEI:  Unitate în diversitate 

TEMA (MODULUL): Comportamente moral-civice 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

 formularea unor opinii referitor la relaţiile şi comportamentele membrilor unui grup; 

 găsirea unor soluţii de aplanare a unui conflict apărut între membrii grupului; 

 ilustrarea comportamentului lor faţă de o situaţie problemă apărută în cadrul unui grup; 

METODE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, metoda ciorchinelui, eseul de cinci minute, 

studiul de caz, brainstormingul, jocul de rol, COMITMENT. 

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

RESURSE MATERIALE: planşă, fişă de lucru, scrisoare, ecusoane 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE  AȘTEPTATE:  conștientizarea  influențelor  grupului  asupra  membrilor  și 

implicarea în dezvoltarea relațiilor între membri 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Datorită rapidităţii cu care se succed în viaţa cotidiană 

diferite evenimente, suntem mereu în situaţia de a rezolva „confruntările” la care existenţa 

noastră ne supune. Astfel și copiii sunt puși deseori în situaţia de a cântări anumite soluţii, a 

opta, a lua decizii. În faţa acestor provocări apare starea de incertitudine, de nesiguranţă, de 

neîncredere în forţele şi deciziile proprii. Grupul vine să completeze aceste „lacune” în existenţa 

noastră prin prezenţa celorlalţi care oferă sprijin moral şi nu numai, prin comunicare, oferirea 

de „sugestii”, cântărirea unor situaţii, luarea unor decizii împreună. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

● M  o mentul organizatori c – 2 minute 

- pregătirea materialelor şi gruparea elevilor pentru o bună desfăşurare a activităţii propusă 

● A  nu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 

- profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

● C  aptarea at enţiei – 8 minute 
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- se va realiza prin lecturarea unei povești:(Anexa1) „Leul se odihnea după o zi plină și o masă 

copioasă. Căutând mâncare, un șoricel foarte înfometat și cu mustățile printre iarbă și flori, dădu 

brusc cu nasul în laba leului. Acesta având simțurile foarte ascuțite, tresări pe loc și cu o voce 

groasă și plină de mânie, îl întreba pe șoricel cum de îndrăznise să îl deranjeze. Șoricelul începu 

să își ceară scuze pentru greșeala făcută, implorând să nu îi fie curmată viața. 

-Dacă nu ai să te răzbuni pe mine, poate cândva, am să îți fiu de folos!, îi spuse șoricelul cu 

ochii în lacrimi. 

Leul începu să râdă din toate puterile la gândul că un șoricel ar putea să îi fie de folos vreodată, 

dar decise să îl lase pe șoricel în pace fiindcă oricum nu îi era prea foame și șoricelul părea 

simpatic, deși îl trezise din somn. Urmară câteva zile de liniște în pădure când, la un moment 

dat, leul cu pricina căzu pradă capcanei unui vânător. Deși a încercat din răsputeri să își 

elibereze labele prinse în plasă, nu a reușit. A stat captiv câteva ore bune, în durere și în frică. 

Un lucru nemaipomenit se întamplă însă, la căderea soarelui. Șoricelul care scăpase cu viață ca 

prin minune, cu câteva zile în urmă, se afla în apropiere și l-a auzit pe leu cum răgea cu furie. 

Cu dinții săi ascuțiți a început să roadă plasa în care era captiv leul și astfel, regele pădurii a 

fost eliberat. Se spune că de atunci, șoricelul a devenit cel mai bun prieten al leului.” 

La sfârșitul povestirii revizuim câteva probleme ale acesteia: 

- Situații în care elevul a interacționat cu alți copii în mod vizibil diferiți față de el (din medii 

sociale diferite, cu înfățișare diferită); - 

Cum diferențele dintre oameni pot aduce beneficii și pot sta la baza relațiilor de prietenie: 

fiecare persoană are anumite trăsături și abilități, care pot fi avantaje în diferite situații; 

- Cum este bine să reacționăm în fața greșelilor celor din jur; 

- Ce înseamnă compasiunea și toleranța. 

Activități – 35 minute 

Se va împărţi grupul de elevi în trei echipe, prin alegerea unui ecuson din cutie, dacă numărul 

de copii este impar unul dintre ei va deveni ,,observator,,. Fiecare echipă va primi câte o fişă de 

lucru cu o schemă sub formă de ciorchine pe care vor completa doar primele două rânduri. ( 

Anexa 2) Observatorul va stabili momentul opririi lucrului şi va face verificarea la tablă, după 

o planşă model, (Anexa 3) apoi , împreună vor completa ultimul rând al schemei date având ca 

cerinţă: 
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• Scrieţi cel puţin trei tipuri de relaţii ce pot exista între membrii unui grup. 

Li se prezintă apoi copiilor o scrisoare prin care li se aduce la cunoştinţă că 

începând de mâine vor avea un no u c ol e g. El se n um eş t e Samuel şi vine dintr-o 

şcoală specială. Se cere fiecărui grup realizarea unei compuneri de cel mult zece rânduri în care 

să se precizeze cum va fi comportamentul cu el. Observatorul va hotărî cine va citi compunerea 

din fiecare grup, purtându-se apoi discuţii referitoare la conţinutul ei. Se vor scoate în evidenţă 

aspectele pozitive şi cele negative prezentate în conţinutul compunerilor. Se găsesc soluţii 

pentru aspectele negative. 

Fiecare grupă va primi câte un joc de rol, iar copiii îşi vor alege rolul în cadrul grupului, 

după cum urmează:(Anexa 4) 

a),, Familia mea” 

– părinţi,  bunici,  copii 

,,  În  familia voastră s-a stabilit pentru copii un program de joacă de 2  ore pe zi.  În lipsa 

părinţilor aceştia au încălcat regulamentul, iar unul din copii s-a accidentat.” 

•Precizaţi ce soluţii găsiţi să rezolvaţi problema. 

b) ,,Colegii mei”- 1 profesor şi  elevi 

,,  Unul  dintre  colegi,  în  pauză,  a  bruscat  un  coleg  din  clasele  mai  mici,  iar  acesta  s-a 

dezechilibrat și a căzut rănindu-se ușor.” 

•Ce faceţi în acel moment? Relataţi discuţia dintre voi. 

c) ,, Vecinii“ 

– vecinii şi 1 intrus 

,, În timpul desfăşurării jocului vine un copil care doreşte să intre în joc.” 

•Cum   procedaţi?   Întrerupeţi   jocul,   îl   acceptaţi   şi   începeţi alt   joc, sau   îl   refuzaţi   şi 

continuaţi jocul, ţinănd cont că situaţia jocului este următoarea.: 

Vecinul 1 - ,, Vasile” - deţine câte 1 parcela din proprietatea lui Ion şi Gheorghe; 

Vecinul 2 – ,, Ilie” - deţine câte 1 parcelă din proprietatea lui Aurel şi Gheorghe; 

Vecinul 3 - ,, Ion “- a pierdut 1 parte; 

Vecinul 4 - ,,Aurel” – a pierdut 1 parte ; 

Vecinul 5 - ,, Gheorghe” - a pierdut 2 parcele. 

După un timp stabilit, fiecare grup va prezenta în faţa clasei situaţia dată. 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

ANEXA 1 

56 

 

 

Evalu are și f eed -back - 4 minute 

La finalul discuțiilor toți copiii se poziționează în spatele sălii. Profesorul îi invită să formuleze 

mental un angajament pe care-l vor respecta după următoarea formulă: 

,, De azi înainte, în viața mea de elev la Școala Gimnazială ,,Simion Lazăr,, Lunca Mureșului, 

voi spune DA*....și NU**....,, 

*(lucrul pe care se angajează să îl îndeplinească cu privire la comportamentul în grup) 

**( lucrul pe care se angajează să-l evite sau să nu îl mai facă) 

După ce toți copiii au înțeles ce trebuie să facă și s-au grupat în spatele clasei, profesorul îi 

invită să vină pe rând spre partea din față, unde sunt așteptați de către acesta, rostind cu voce 

tare ce angajament și-au asumat. 
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Poveste terapeutică despre prietenie 

 

 

„Leul, regele pădurii se odihnea după o zi plină și o masă copioasă. Căutând mâncare, un 

șoricel foarte înfometat și cu mustățile printre iarbă și flori, dădu brusc cu nasul în laba leului. 

Acesta având simțurile foarte ascuțite, tresări pe loc și cu o voce groasă și plină de mânie, îl 

întreba pe șoricel cum de îndrăznise să îl deranjeze. Șoricelul începu să își ceară scuze pentru 

greșeala făcută, implorând să nu îi fie curmată viața. 

-Dacă nu ai să te răzbuni pe mine, poate cândva, am să îți fiu de folos!, îi spuse șoricelul cu 

ochii în lacrimi.” 

Leul începu să râdă din toate puterile la gândul că un șoricel ar putea să îi fie de folos 

vreodată, dar decise să îl lase pe șoricel în pace fiindcă oricum nu îi era prea foame și șoricelul 

părea simpatic, deși îl trezise din somn. Urmară câteva zile de liniște în pădure când, la un 

moment dat, leul cu pricina căzu pradă capcanei unui vânător. Deși a încercat din răsputeri să 

își elibereze labele prinse în plasă, nu a reușit. A stat captiv câteva ore bune, în durere și în frică. 

Un lucru nemaipomenit se întamplă însă, la căderea soarelui. Șoricelul care scăpase cu viață ca 

prin minune, cu câteva zile în urmă, se afla în apropiere și l-a auzit pe leu cum răgea cu furie. 

Cu dinții săi ascuțiți a început să roadă plasa în care era captiv leul și astfel, regele pădurii a 

fost eliberat. 

Se spune că de atunci, șoricelul a devenit cel mai bun prieten al leului.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: 101 Healing Stories for Children and Teens 

https://www.suntparinte.ro/poveste-terapeutica-prietenie 

http://www.suntparinte.ro/poveste-terapeutica-prietenie
http://www.suntparinte.ro/poveste-terapeutica-prietenie
http://www.suntparinte.ro/poveste-terapeutica-prietenie
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ANEXA 3 
 

 

GRUPUL 

DEFINIȚIE:  Două sau mai multe persoane 

care se reunesc deoarece au interese 

comune formează  un grup. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul şcolar 
Este grupul 

format din copii de vărste 

apropiate, care au scopuri 

şi interese comune. 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

ANEXA 4 

Familia 
Este grupul 

social, relativ 

permanent, de 

indivizi legaţi între 

ei  prin origine, 

Grupul de joacă 
Este grupul 

format din copii de 

vârste apropiate, care 

au preferinţe şi 

preocupări comune. 
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,, Familia mea” 

–  părinţi,  bunici,  copii 

Joc de rol 

,,  În  familia voastră s-a  stabilit pentru copii  un program de joacă de 2  ore pe zi.  În  lipsa 

părinţilor aceştia au încălcat regulamentul, iar unul din copii s-a accidentat.” 

•Precizaţi ce soluţii găsiţi să rezolvaţi problema. 

 

 

,,Colegii mei”- 1 profesor şi elevi 

,,  Unul  dintre  colegi,  în  pauză,  a  bruscat  un  coleg  din  clasele  mai  mici,  iar  acesta  s-a 

dezechilibrat și a căzut rănindu-se ușor.” 

•Ce faceţi în acel moment? Relataţi discuţia dintre voi. 
 

 

,, Vecinii“ 

– vecinii şi 1 intrus 

 

,, În timpul desfăşurării jocului vine un copil care doreşte să intre în joc.” 

•Cum   procedaţi?   Întrerupeţi   jocul,   îl   acceptaţi   şi   începeţi alt   joc, sau   îl 

 

refuzaţi 

 

şi 

continuaţi jocul, ţinănd cont că situaţia jocului este următoarea.:   

Vecinul 1 - ,, Vasile” - deţine câte 1 parcela din proprietatea lui Ion şi Gheorghe; 

Vecinul 2 – ,, Ilie” - deţine câte 1 parcelă din proprietatea lui Aurel şi Gheorghe; 

Vecinul 3 - ,, Ion “- a pierdut 1 parte; 

Vecinul 4 - ,,Aurel” – a pierdut 1 parte ; 

Vecinul 5 - ,, Gheorghe” - a pierdut 2 parcele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECȚIA 8 
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TITLUL LECȚIEI:  Creștem împreună! 

TEMA (MODULUL): diversitate și nediscriminare 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

SCOP: 

Dezvoltarea / consolidarea unor comportamente civice pozitive privind relaționarea între elevii 

provenind din medii sociale și familiale diferite, cu caracteristici diferite, cu abilități diferite, 

astfel încât să se reducă distanța socială și prejudecățile. 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- să dezvolte o atitudine combativă față de diferite forme de discriminare; 

- să identifice cele mai bune decizii în corectarea unui comportament discriminator; 

- întărirea  unor  comportamente  dezirabile  prin  analiza  consecințelor  unui  comportament 

discriminator în școală și în comunitate. 

METODE DIDACTICE:   conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicația, jocul 

didactic, dezbaterea. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual 

RESURSE MATERIALE: foi A4, foi flipchart, markere, fişe de lucru, imagini 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: elevii vor deveni conștienți de necesitatea abordării unui 

comportament nediscriminator față de colegi și față de membrii comunității în care trăiesc; 

înțelegerea faptului că aceștia nu pot fi judecați prin prisma unor stereotipuri sociale, 

diversitatea fiind, de fapt, sursa noului, a dezvoltării. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: O comunitate funcționează atunci când membrii ei învață 

să se accepte reciproc, să nu discrimineze, să nu-i judece pe cei de lângă ei pe baza unor 

stereotipuri sociale pot conduce la discriminare. Fiecare dintre noi avem caracteristici specifice, 

avem calități, avem și defecte iar diversitatea trebuie folosită în sens pozitiv, în favoarea 

dezvoltării comune. În comunitatea școlară suntem diverși, dar creștem împreună și trebuie să 

învățăm  să  ne  acceptăm,  să  ne  respectăm  drepturile  și  să  ne  ducem  la  bun  sfârșit 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

62 

 

 

responsabilitățile asumate. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

●  Mo mentul organizatori c – 2 minute 

- pregătirea materialelor şi gruparea elevilor pentru o bună desfăşurare a activităţii propusă 

●  Anu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 

- profesorul anunță / scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

●  Captarea at enţiei – 5 minute 

- se va realiza prin prezentarea a 9 imagini care reprezintă persoane de vârsta elevilor. Imaginile 

respective sunt afişate pe un panou / tablă (sugestii de imagini în anexa 1). Fiecare elev primeşte 

un număr de fâşii de hârtie egal cu numărul de imagini de pe tablă. Sarcina este să noteze pe 

fiecare fâșie răspunsul la următoarea întrebare: ”Ce impresie îți face acest băiat/această fată? Ți- 

ai dori să fie colegul/colega ta de bancă?” După 10 minute, fiecare va lipi în dreptul personajului 

respectiv fâşia de hârtie pe care e notată părerea sa. Conducătorul grupului va acorda timpul 

necesar pentru ca toate impresiile să poată fi citite şi se vor compara părerile diferite.unor 

imagini. 

● Activitate 1: ”Prima impresie poate fi înșelătoare” – 25 minute 

a) Se poartă discuţii despre ce înseamnă să decizi în funcție de prima impresie: Ce ați 

avut de făcut? Ce anume v-a influenţat în emiterea unor păreri despre personajele din imagini? 

Credeți că ați fost obiectivi? 

b) După încheierea discuţiilor, li se va spune cine sunt, de fapt, cei din fotografii (vezi 

anexa 2) 
 

 

d) Conducătorul le va cere să se gândească la următoarele: 

● cât de diverși suntem fiecare dintre noi, cei care creștem împreună – colegi de școală, 

prieteni; 

● dacă diversitatea oamenilor este avantajoasă sau dezavantajoasă. Se va pune accentul 

pe faptul că diversitatea favorizează apariția noului, a ideilor. 

● dacă diversitatea semenilor noștri trebuie să ne sperie; 

● ce sunt stereotipurile sociale și care este riscul atunci când îi judecăm pe nou-veniți în 

comunitate numai pe baza acestora; 

● dacă diversitatea trebuie să afecteze drepturile fiecăruia dintre noi; 
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● dacă au fost situaţii în care ei au fost judecaţi doar după anumite aspecte ale 

comportamentului sau înfăţişării lor şi la cum s-au simţit atunci, recomandându-le să încerce să 

nu judece pe nimeni, fără a cunoaşte. 

Activitate 2: ”Tu cu ce contribui?”– 15 min 

Participanţii sunt împărțiți în grupe de 5 – 6 persoane. Fiecare participant primește câte două 

post-it-uri. Pe unul dintre acestea li se cere să scrie trei aspecte pe care le consideră definitorii 

pentru sine (calități, aptitudini, deprinderi, hobby-uri ș.a.) cu care ar putea contribui la 

dezvoltarea grupului din care fac parte. Pe celălalt post-it notează trei aspecte ale personalității 

pe care și le pot îmbunătăți cu ajutorul colegilor din grup. 

Totodată, fiecare grupă primește o foaie de flipchart pe care există deja trasat un nucleu de 

cercuri – câte un cerc pentru fiecare membru al grupului (vezi anexa 3). Fiecare membru al 

grupului își trece numele într-un cerc, apoi va afisa cele două post-it-uri în cercul propriu. 

Membrii își vor desemna un prezentator care va explica în ce constă diversitatea componenței 

grupului. 

 Evalu are și f eed -back - 2 minute 

Profesorul apreciază activitatea elevilor, oferind feed-back pozitiv și încurajând elevii 

să manifeste un comportament pozitiv față de colegii de clasă şi oamenii din comunitate. 
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1. Horia Brenciu 

2. Sarah Jama, fondatoarea Rețelei ”Disability Justice Network of Ontario” (DJNO), în 

prezent absolventă de științe sociale la McMaster University 

3. Charlize Theron, actriță 

4. 50 Cent 

5. Emigrant sirian – și-a pierdut toată familia (părinți și 4 frați) încercând să părăsească zona 

de război 

6. Bilal Hassani, de 19 ani, din Paris, imigrant musulman gay cu peruca blonda, a castigat 

recent concursul de selectie al Frantei pentru Eurovision cu melodia sa „Roi”. 

7. Ilie Dumitrescu jr., fiul fotbalistului și antrenorului Ilie Dumitrescu, student la actorie, la 

Londra 

8. Izzy Weall - adolescentă fără membre, diagnosticată cu meningită, campioană națională la 

trambulină 

9. Radu Alexandrescu – adolescent diagnosticat cu autism înalt funcțional. Are în palmares 

zeci de premii și diplome școlare; este considerat un mic geniu 

10. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook 
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Schiţa lecţiei 

 

 

Creștem împreună dar suntem foarte diverși. La școală suntem toți împreună, dar nu 

semnănăm unul cu celălalt. Fiecare dintre noi are calități, dar și defecte. Ar trebui să ni le 

recunoaștem pe toate și să nu îi discriminpm pe ceilalți doar pentru că nu au aceeași culoare a 

pielii, sunt de sex opus sau au o anumită dizabilitate. Diversitatea nu trebuie să ne sperie, trebuie 

să o acceptăm și să-l apreciem pe cel de lângă noi pentru ceea ce are bun. Diversitatea nu trebuie 

să alimenteze discriminarea. Avem aceleași drepturi, avem responsabilități individuale și 

comune, suntem egali în fața legii și toate acestea ne ajută să trăim în comunitate, fie aceasta 

clasa, școala, cartierul, comuna etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECȚIA 9 

TITLUL LECȚIEI:  Succesul e de partea ta! 
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TEMA (MODULUL): Autocunoaștere și dezvoltare personală 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

 să înțeleagă noțiunea/cuvântul succes; 

 să întocmescă lista calităților necesare atingerii succesului ; 

 să distingă trăsăturile care pot provoca insuccesul de cele care pot ajuta la atingerea 

scopului propus, a rezultatului dorit; 

METODE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, rebusul 

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

RESURSE  MATERIALE:  planşă,  fişe  cu  proverbe  ilustrate, plicuri,  cărți  cu  proverbe  și 

zicători , instrumente de scris 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare; 

- creșterea stimei de sine; 

- conștientizarea importanței atitudinilor/comportamentelor care îi propulsează către 

succes; 

- curajul de a spune celorlalți ce crede despre sine. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: ‟Succesul, în mare parte stă în voința de a învinge; să ne 

străduim deci și să stăruim.‟ ( Seneca) O premisă importantă în succesul școlar o reprezintă 

starea de bine a elevilor. Aceasta poate fi asigurată prin activități interactive, însă este important 

ca elevul însuși să găsească căile și activitățile care să-i asigure îndeplinirea scopului propus- 

succesul/reușita. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

●  Mo mentul organizatori c – 2 minute 

- pregătirea materialelor şi gruparea elevilor pentru o bună desfăşurare a activităţii propusă 

● A  nu nţarea titlu lu i şi a obiectivelor/co mpe tențel or – 1 minut 
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- profesorul anunță titlul lecției, îl scrie pe tablă și le prezintă elevilor obiectivele. 

Captarea at enţiei – 7 minute 

- Se prezintă elevilor planșa cu rebusul (Anexa 1). Se lucrează frontal la completarea 

rebusului pentru obținerea pe verticală a cuvântului ‟succes‟ 

- Se poartă o scurtă discuție despre cuvintele scrise care au dus la realizarea corectă a 

rebusului: sincer, punctual, corect, politicos, atent, prietenos- acestea fiind calitățile 

unui elev/om de succes 

 

 Activități – 35 minute 

Se va împărţi grupul de elevi pe echipe, 4 echipe a câte 5 elevi. Fiecare echipă va primi câte 

un set de planșe, proverbe ilustrate și câte un plic cu textul acestor proverbe ( Anexa 2), iar ca 

cerinţă, elevii au de realizat corespondența dintre imagine și text. Apoi fiecare grupă își alege 

câte un lider. Liderii de la toate cele 5 echipe se vor întâlni și vor stabili ce proverb au ales din 

cele 5 pe care le-a primit fiecare echipă. Acestea trebuie să fie diferite. 

 Pică pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă.(1) 

 Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă.(2) 

 Se simte cu musca pe căciulă.(3) 

 Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.(4) 

 Oul porunceşte la găină.(5) 

După ce fiecare echipă și-a ales proverbul, află ce trebuie să realizeze: 

- Să explice care este defectul ce este evidențiat de imagine/text 

- Să găsească acea calitate care poate corecta/înlocui defectul 

- Să găsească, în cărțile cu proverbe și zicători pe care le-au primit, un proverb  care 

evidențiază o calitate și s-o numească. 

- Să prezinte celorlalți rezultatul muncii lor în echipă 

- Să pună în lista de pe tablă calități și defectele pe care le-au identificat( Anexa 3) 

- Să realizeze scara succesului punând pe fiecare treaptă acele calități, trăsături care fac 

ca succesul să poată să apară. 

 Evalu are și f eed -back - 5 minute 

Fiecare copil va alege din lista de calități și defecte câte una/unul care cred că îi reprezintă din 
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lista întocmită pe tablă . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Calități 

ANEXA 1- REBUS 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

71 

 

 

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veți descoperi cuvântul cheie al lecției noastre 

 

 

A 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 
1. Copilul care întotdeauna spune adevărul este... 

2. Ajunge la timp la timp la școală în fiecare zi, deci este... 

3. Scrie fără greșeală, adică... 

4. Un copil binecrescut care îi ajută, respectă pe ceilalți este... 

5. Este cu băgare de seamă la lecții 

6. E amabil, binevoitor deci are mulți prieteni pentru că e... 
 

 

 

 

 

 

ANEXA 1- REBUS 

        

 

2 

        

3        

 

4 

          

 

5 

     

          

 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

72 

 

 

Rezolvarea rebusului: 
 

 

A 
 

 
1 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 S I N C E R  

 

2 

P U N C T U A L 

3 C O R E C T  

 

4 

P O L I T I C O S  

 

5 

A T E N T 

P R I E T E N O S  
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 Pică pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă.(1) 

 

 

 

 Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă.(2) 

 

 

 

 Se simte cu musca pe căciulă.(3) 

 

 

 
 Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.(4) 

 

 

 

 Oul porunceşte la găină.(5) 
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ANEXA 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CALITĂȚI DEFECTE 

 

 

POLITICOS NEPOLITICOS 

HARNIC LENEȘ 

CINSTIT NECINSTIT 

ORDONAT DEZORDONAT, ÎMPRĂȘTIAT 

SINCER  MINCINOS 

RESPECTUOS OBRAZNIC 

ASCULTĂTOR NEASCULTĂTOR 

LINIȘTIT NEASTÂMPĂRAT, AGITAT 

ATENT NEATENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LECȚIA 10 
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TITLUL LECȚIEI:  Tineri activi, tineri creativi ! 

TEMA (MODULUL): Cetățean activ în comunitatea mea 

TIPUL LECȚIEI: 

• Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- Însuşirea unor norme de comportament specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societății și mediului; 

- Înțelegerea rolului implicării elevilor în calitate de cetăţeni în problemele comunităţii. 

- Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unor 

activități; 

METODE DIDACTICE:  conversaţia euristică, analiza , problematizarea, observația, învăţarea 

prin cooperare, ”Da, și...” 

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

RESURSE MATERIALE:  foi flipchart, markere, fişa anexă, video-proiector, 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• cooperare  eficientă și crescută între elevi 

• creșterea stimei de sine 

• încurajarea autodepășirii 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Activitatea îşi propune să determine elevii să îşi reconsidere 

modul de a trăi în raport cu cei din jur, să se ajute fără a aștepta să fie răsplătiți pentru efortul 

depus, să-şi formeze comportamentul moral adecvat, să deruleze activităţi de voluntariat 

specifice tuturor anotimpurilor, având ca element principal – natura. De asemenea, ne dorim să 

creăm un impact asupra tuturor membrilor comunității, indiferent de vârstă, cu accent pe 

responsabilitatea comună pe care o avem faţă comunitate. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 
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• Momentul organizatoric – 2 minute 

Profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa de elevi pentru o bună 

desfăşurare a activităţii. 

• Captarea atenţiei – 6 minute 

Profesorul propune o activitate individuală. Elevii vor primi o fișă de lucru care conține un 

careu cu litere; printre litere se ascund patru cuvinte, pe care elevii trebuie să le descopere. 

Cuvintele sunt: tineri, activi, creativi, voluntar; aceste cuvinte sugerează titlul și tema 

lecției.(Anexa 1) 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 2 minute 

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

 Activități - 25 minute 

Se prezintă imagini cu persoane care s-au implicat în acțiuni de voluntariat. Se va discuta 

despre modul în care oamenii îi pot ajuta pe cei din jur, mai puțin norocoși, oferind astfel o 

parte din ceea ce au, sau despre implicarea elevilor în activități de protejare a naturii (Anexa 

2). Se va întocmi o listă care să cuprindă motivele implicării tinerilor în acțiuni de voluntariat, 

listă ce va cuprinde argumente pro și contra (Anexa 3). 

Elevii vor fi împărțiți în patru grupe, prin numărare de la 1 la 4. Cei care vor primi 

numărul 1 vor forma grupa 1, cei cu numărul 2 - grupa 2, cei cu numărul 3 – grupa 3, iar cei cu 

numărul 4 – grupa 4. Apoi, fiecare grupă va primi sarcina să realizeze un afiș care să transmită 

un mesaj de întrajutorare. 

 Fixarea cunoștințelor (reflexie) – 5 minute 

Afișele realizate vor fi expuse și prezentate colegilor. 

 Evaluarea -  10 minute 

Elevii stau într-un cerc. Primul participant emite o părere personală cu privire la 

implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat (de exemplu: Eu cred că e bine să ne 

implicăm, deoarece putem să aducem un zâmbet pe fața unui copil trist). 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...” 

 Încheierea activității 
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Aprecierea verbală a participării elevilor la activitate. 
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ANEXA 1 
 

 

 

 

E R T Y V N I P N M 

S V H K V L Y X V L 

R T B P O K J I G F 

X I V F L H K P S D 

H N J L U T Y O L M 

L E E Y N N M K X Z 

C R E A T I V I R D 

W I S W A X V J R R 

X Y F S R S F K E E 

X P V A C T I V I R 

R L B A W T X V U M 
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ANEXA 2 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
ANEXA 3 
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PRO CONTRA 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
PRO CONTRA 

- Înveți lucruri noi și deprinderi utile - Unii oameni vor aștepta mereu ajutor 

- Îți faci noi prieteni - Nu primești nimic în schimb 

- Îti petreci activ timpul liber - Nu am timp pentru voluntariat 

- Oferi ajutorul tău comunității  

- Devii parte a unei echipe  

- Poți fi alături de cei care trec prin 

aceleași prebleme ca tine 

 

- Înveți să îți asumi responsabilități  
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DESCRIEREA DETALIATĂ A METODELOR 

INOVATIVE ÎNVĂȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

TITLUL METODEI: ,,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 

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. 
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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 orice 

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

Indicații 

 Elevii/cursanții sunt 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 

"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. Când toată 

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 
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TITLUL METODEI: 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: 

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

 motivatională - 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. 

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: 
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 A fost odată ca niciodată... 

 În fiecare zi..... 

 Într-o zi... 

 De atunci înainte... 

 Iar acum... 

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 

 

 

TITLUL METODEI: ,,COLAJ” 

Tipul metodei: interactivă 

Metode de fixare și implementare: metode practice, lucru în echipă 

OBIECTIVE: 

 Să dezvolte creativitatea 

 Să utilizeze limbajul nonverbal 
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 Să dobândească noi cunoștințe prin recunoaștere, identificare, descriere și asociere 

FUNCȚII: 

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

 formativ-educativ-compensatorie  -  de  exersare,  antrenare  și  dezvoltare  a  proceselor 

psihice 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 în echipe 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context- 

Această metodă poate însoți sau completa o discuție pe tema luării deciziilor independente și 

rapide, conform temei propuse spre studiere. Realizarea ei presupune o sarcină de grup (un 

proiect, cum ar fi reprezentarea societății văzută prin ochi de copil, propuneri de îmbunătățire 

a vieții sociale, schimbări necesare la nivel de comunitate, etc) care se va duce la bun sfârșit 

printr-un efort comun folosind exclusiv materialele puse la dispoziție de către trainer/profesor 

(reviste, ziare, creioane/markere/carioci, acuarele, materiale diverse, chiar neconvenționale). 

De asemenea, poate fi folosită ca metodă de formare a unei echipe, de încurajare a comunicării 

non-verbale și de adaptare la societatea în care trăim. 

-metoda propriu-zisă- 

1. La finalul prezentării temei propuse, profesorul/trainerul cere elevilor/cursanților să se 

împartă în două grupuri, aplicând o metodă de selecție imparțială, la alegerea sa, în 

funcție de numărul total de persoane care vor lua parte la activitate. 

Exemplu-să le ceară să numere pe rând 1, 2, 1, 2,...etc. Atunci când toți participanții au 

terminat, se formează cele două echipe după criteriul apartenenței la unul dintre cele 

două numere ( toți cei care au rostit numărul 1 vor forma o echipă, toți cei care au rostit 

numărul 2 vor fi parte a celei de a doua echipe). 

2. Trainerul/profesorul solicită reprezentarea prin tehnici de decupare și lipire pe foaia de 

flipchart pusă la dispoziția fiecărei echipe a temei propuse. Se cere de fapt integrarea 

artei și a jocului în munca de echipă, pentru elaborarea unei planșe colective de tip colaj, 

care să reprezinte/descrie prin imagini sugestive tema aleasă. Elevii sunt încurajați  să 
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folosească limbajul nonverbal, să fie creativi, să gândească reflexiv, sintetic, fiindu-le 

interzisă comunicarea verbală pe toată durata exercițiului. 

3. În prima etapă fiecare copil va scrie pe un bilețel două cuvinte care descriu, din punctul 

lui de vedere, tema respectivă. Bilețelele sunt lipite pe perete/tablă/flipchart, fără a fi 

semnate sau numerotate. 

4. Etapa a 2-a constă în selectarea  din reviste, ziare și materiale aduse la clasă, de texte, 

imagini și elemente care să descrie cât mai sugestiv tema propusă. 

5. A 3-a etapă este cea de execuție, care se desfășoară în liniște; toți lucrează fără să 

vorbească: decupează, rup, lipesc imaginile, textele, desenele, materialele selectate în 

etapa precedentă; astfel, planșa finală va fi o compoziție colectivă de tip colaj care va 

descrie cuvintele de pe bilețelele lor, scrise în prima etapă. 

6. A 4-a etapă, cea de comunicare și conștientizare, este cea în care fiecare elev care a 

participat la activitate va motiva alegerile personale în ceea ce privește aportul adus la 

realizarea colajului, explicând celorlalți participanți simbolistica elementelor folosite. 

În această etapă elevii stau in semicerc în jurul colajului expus, ascultând explicațiile 

oferite de către colegii lor. Trainerul/profesorul conduce discuția finală. 

RESURSE MATERIALE: coală mare de flipchart, reviste, ziare, creioane/markere/carioci, 

acuarele, materiale diverse, chiar neconvenționale 

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

REZULTATE AȘTEPTATE 

 dezvoltarea muncii în echipă, a abilităților de comunicare și colaborare? 

 dezvoltarea intuiției și a creativității 

 dezvoltarea abilității de a gândi neconvențional, creativ (,,în afara cutiei”) 

 creșterea stimei de sine 

 

 

TITLUL METODEI: CHECK IN -CHECK OUT 

TIPUL METODEI: 

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

OBIECTIVE: 
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 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: 

 motivatională - 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 
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Pentru check-in: 

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.) 

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; 

 

 

TITLUL METODEI:COMMITMENT (ANGAJAMENT) 

TIPUL METODEI: 

 metodă de fixare si consolidare 

OBIECTIVE: 

 

 

 

 

 
FUNCȚII: 

 

 

 să formuleze și să se angajeze a respecta cele mai bune decizii personale 

 să acționeze independent 

 să-și dezvolte încrederea în forțele proprii 

 motivatională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului de învățare; 
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 formativ-educativ-compensatorie- de exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor 

psihice. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII:frontal, individual, în echipe 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context- 

3. Discuție pe tema deciziilor independete și rapide, conform temei propuse 

4. Lucru individual, fie folosind fișa de lucru,  fie în echipă (problematizare cu un 

partener) 

5. Analiză individuală sau de grup a temei propuse 

-metodă propriu-zisă- 

5. La finalul dezbaterii temei propuse, profesorul/trainerul cere elevilor/cursanților să 

se  grupeze în spatele clasei/încăperii. 

6. Apoi îi invită să formuleze mental   un angajament personal dezirabil pe care să se 

oblige a-l respecta, după următoarea formulă: 
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„ De azi înainte, în viața/cariera/ocupația mea de......, voi spune DA*....și NU**.... 

*(lucrul pe care se angajează să îl îndeplinească) 

**( lucrul pe care se angajează să-l evite sau să nu îl mai facă) 

7. După ce toți participanții au înțeles ce trebuie să facă și s-au grupat în spatele clasei, 

trainerul/profesorul îi invită să vină pe rând spre partea din față, unde sunt așteptați 

de către acesta, rostind cu voce tare angajamentul asumat. 

Exemplu( a se folosi exclusiv pentru înțelegerea mai bună a metodei. Dacă 

trainerul/profesorul va exemplifica elevilor/participanților, aceștia vor tinde să-l 

reproducă sub diferite nuanțe, pierzându-se astfel valoarea personală și individualizată 

a acestei metode): 

De azi înainte, în cariera mea de (medic, avocat, om al legii, funcționar public, etc), voi 

spune DA respectului față de lege și NU corupției. 

RESURSE MATERIALE-fișa de lucru, specifică temei studiate 

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

REZULTATE AȘTEPTATE 

 exersarea luării rapide a deciziilor, în contexte virtuale, lipsite de risc 

 dezvoltarea intuiției creșterea stimei de sine și a abilității de a lua hotărâri 
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