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INTRODUCERE 

 

 Lucrarea de faţă reprezintă rezultatul activitățilorde elaborare/ evaluare/ validare a 

unui curriculumul nou din proiectul”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-

0006 din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 

finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Curriculum-ulde față are la bază concepte dobândite 

în cadrul programelor de formarecu tematica: „Performanţă prin învăţare. Învăţare centrată pe 

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

multicultural”, „Cetăţenie activă. Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă”şi „Toţi egali 

–toţi diferiţi”organizate în cadrul proiectului.  

 Scopul prezentului demers este ca prin activităţi de învăţare, ce au la bază concepte 

precum: toleranţa, democrația, mediul multicultural, cetăţenia activă, dar şi metode activ-

participative din spectrul non-formalului şi al învăţării experienţiale, să contribuie la crearea 

unui mediul incluziv atât în școală, cât şi în comunitate.  Ideea de bază a acestui curriculum 

este oaltfel de poziționare a relației elev-profesor-învăţare: elevul este văzut ca actor principal 

în propriul proces de învăţare, pe când profesorul devine facilitator al învăţării prin 

experienţă.Învăţarea depăşeşte astfel simpla  dobândire de cunoştinţe şi dezvoltarea de 

competenţe din spectrul unei anumite discipline şcolare, ţintind către transferul spre contexte 

reale prin dezvoltarea competenţelor de viaţă în concordanţă cu standardele Uniunii 

Europene. 
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OPȚIONAL „TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI” 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT/INSTITUȚIA: Școala Gimnazială „Avram Iancu” 

Unirea 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: „Toleranța schimbă vieți” 

CLASA:V-VIII, vȃrsta de 11-15 ani  

TIPUL:transcurricular/transdisciplinar 

PROFESOR PROPUNĂTOR: 

Negucioiu Constantin, Bățan Sanda Maria, Moldovan Florina, Oțel Anamaria Nicoleta, 

Ozsvath Adriana Elisabeta, Popovici Elena Daniela, Timar Elisabeta Melania, Vlad Daniela 

Nicoleta 

ABILITATEA PENTRU SUSȚINEREA OPȚIONALULUI: 

 Profesorii implicaţi în elaborarea acestui opţional au luat parte la cele 4 programe de 

formare cu tematica: „Performanţă prin învăţare. Învăţare centrată pe elev”, „Educația în 

mediul multicultural. Școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural”, „Cetăţenie 

activă. Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă”şi „Toţi egali –toţi diferiţi”organizate în 

cadrul proiectului ,,ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ”NR. CONTRACT: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin Granturile 

SEE 2014-2021. Participarea la aceste programe de formare a contribuit atât la alegerea unor 

conţinuturi adecvate tematicii propuse şi competenţelor secolului XXI, cât şi la propunerea de 

metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor,metode din spectrul educaţiei 

nonformale şi ale învățării experiențiale. Activităţile de învăţare propuse au rolul de a 

contribui la promovarea incluziunii în şcoală şi în comunitate prin cultivarea valorilor 

multiculturalismului, ale democraţiei, toleranței şi cetăţeniei active. 
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DURATA: un an școlar 

ARGUMENT: 

 Programa şcolară a disciplinei opţionale Toleranța schimbă vieți este justificată din 

perspectiva următoarelor elemente de noutate pe care le promovează: 

• abordarea de tip interdisciplinar şi transdisciplinar a unor teme de actualitate privind 

incluziunea, toleranţa, dezvoltarea durabilă, cetăţenia globală, competenţele de viaţă; 

• pregătirea elevilor de gimnaziu pentru înţelegerea impactului problemelor care se 

manifestă la nivel global asupra dezvoltării la nivel individual şi de grup; 

• implicarea elevilor în elaborarea şi implementarea unor proiecte de tipul servicii în 

folosul comunității (service learning). 

 În acord cu documentele de politică educaţională din România care prevăd centrarea 

învăţământului pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor cheie, prezentulcurriculum se 

raportează la Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind competenţele 

cheie dinperspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). Această raportare are 

în vedere şi faptul că documentul de referinţă european pentru competenţe cheie prezintă atât 

contextul globalizării, cât şi necesitatea dobândirii de către fiecare cetăţean a unui set de 

competenţe care să-i permită să se adapteze în mod flexibil la o lume caracterizată prin 

schimbare rapidă şi prin interconectare profundă. Cadrul de referinţă european pentru 

competenţe cheie este reflectat la nivelul cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor pe care le 

promovează programa, respectiv la nivelurile: valori şi atitudini selectate; competenţe 

specifice elaborate, corelate cu elemente de conţinut; sugestii metodologice formulate. 

„Gândeşte pentru tine şi lasă şi pe alţii să facă acelaşi lucru” (Voltaire). Toleranţa înseamnă să 

îi respecţi pe ceilalţi şi să înveţi de la ei, înlăturând stereotipuri, valorificând diferenţele şi 

crearea de noi legături de comunicare pe baza acestora. O persoană tolerantă acceptă 

diversitatea şi nu are idei preconcepute despre ceilalţi pe baza diferenţelor de religie, rasă, 

gen, preferinţe de orice tip. Dacă trăim în armonie şi căutăm soluţii în loc să iscăm conflicte, 

putem să ne concentrăm mai mult pe elementele comune decât pe diferenţe. Toleranţa 

înseamnă şi să fii flexibil şi să îi accepţi pe cei din jur şi dreptul lor de a fi aşa cum îşidoresc. 
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COMPETENȚE 

Competenţele cadru sunt adaptate din programele disciplinelor socio-umane şi sunt 

dezvoltate din perspectiva ariei curriculare Om şi societate. „Competenţele esenţiale necesare 

pentru practicarea cu succes a toleranţei, după părerea lui B. Reardon, sunt: a trăi în condiţiile 

diversităţii; a trata conflictele într-o manieră constructivă; a exercita propria responsabilitate. 

Competenţe cheie/transversale dezvoltate în cadrul disciplinei:  

• Competenţe interpersonale, civice, morale; 

• Competenţe de a învăţa să înveţi; 

• Competenţe acţional-strategice; 

• Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 

• Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori);”1 

 

COMPETENȚE CADRU: 

1. Diagnosticarea comportamentului şi a atitudinilor din perspectiva toleranţei; 

2. Practicarea toleranței în contexte uzuale. 

 

COMPETENȚE  DE REFERINȚĂ: 

COMPETENŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Diagnosticarea comportamentului şi a atitudinilor din perspectiva toleranţei; 

1.1 Utilizarea corectă a termenilor şi a 

conceptelor cu conţinut civic (grup social, 

identitate, persoana, etc) în diferite contexte; 

1.2 Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri 

sociale din perspectiva specificului acestora, 

precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua 

naştere în cadrul grupurilor; 

Discuții despre grupuri şi relaţiile din 

cadrul lor prin analiza de imagini, texte, 

cazuri date, videoclipuri 

Povestirea cu debrief pentru identificarea 

rolurilor într-un grup, comportamentelor 

prosociale sau antisociale, 

sentimentelor/atitudinilor generate de 

                                                           
1BUTNARI, Nadejda. Noile Educații: Suport De Curs. 2017 
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1.3 Explorarea unicităţii individuale şi a 

diversităţii socio-culturale. Stereotipurile şi 

discriminarea; 

1.4 Identificarea unor elemente relevante pentru 

apartenența la diferite comunități (locală, 

națională, europeană, transatlantică, mondială); 

1.5 Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor 

omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui 

drept; 

1.6 Evaluarea unor comportamente sociale în 

contexte situaţionale date şi a unor situaţii 

concrete de încălcare a demnităţii persoanei; 

Violenţa (verbală, fizică, domestică, în mediul 

şcolar, online etc.); 

1.7 Explorarea unor valori şi norme morale care 

stau la baza relațiilor inter și intrapersonale; 

aceste comportamente; 

Jocul de rol pentru identificarea 

atitudinilor tolerante şi intolerante; 

Identificarea de către elevi, în contexte 

dilematice simple, studii de caz, a 

necesității unor comportamente care au la 

bază valori morale; 

Exerciții de identificare a unor 

comportamente moral-civice în familie, 

școală, în grupul de prieteni, în locuri 

publice; 

Realizarea de investigaţii, sondaje de 

opinie, scrisori etc; 

Discutarea unor cazuri reale sau 

imaginare de conflicte valorice, de 

respectare/încălcare a drepturilor omului; 

2. Practicarea toleranței în contexte uzuale 

2.1 Cooperarea cu ceilalţi, pentru realizarea unui 

schimb de opinii; 

2.2 Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, 

prin asumarea unor responsabilităţi şi prin 

relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 

2.3 Adecvarea conduitei la diferite contexte 

situaţionale 

2.4 Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor 

democratice; 

2.5 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor 

probleme ale grupurilor de apartenenţă şi ale 

comunităţii locale; 
 

Proiecte de cercetare: observaţia, 

chestionarul, interviul pentru 

identificarea problemelor/opiniilor din 

cadrul comunităţii şcolare/locale; 

Imaginarea unor povestiri privind 

raporturile interpersonale, care 

valorizează atitudini pozitive față de 

acestea 

Realizarea în perechi de eseuri, 

povestiri,dialoguri,  pe teme legate de 

toleranţă; 

Finalizarea unor povestiri orale cu 

început dat, prin care să se pună în 
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evidență comportamente bazate, de 

exemplu, pe ajutorare, cooperare, 

toleranță  

Simulări de atitudini şi comportamente în 

cadrul grupului; Jocuri de rol;  

Rezolvarea de situaţii-problemă prin 

muncă în grup;  

Exersarea cooperării în grup pentru 

realizarea de diverse sarcini de lucru; 

Participarea la acțiuni în grupuri mici, 

prin asumarea de drepturi și îndatoriri - 

elaborarea unui regulament al 

clasei,crearea unui grup de acţiune, 

elaborarea de reguli/regulamente pe o 

temă dată;  

Participarea la proiecte simple cu 

conținut moral-civic, în cadrul clasei, al 

școlii sau al comunității locale; 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

• justiţie socială; 

• solidaritate; disponibilitatea de a cere şi a oferi ajutorul; 

• apartenenţă la comunitatea globală; 

• depăşirea de limite şi de diferenţe; 

• gestionarea emoţiilor pentru integrarea armonioasă în grup; 

• responsabilitate socială;cetăţenie activă; 

• asumarea responsabilităţii faptelor personale; 

• disponibilitate spre colaborare cu ceilalţi; 

• respect faţă de demnitatea şi drepturile omului, faţă de Constituţie şi legi  

• toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe 

diferite; 

• încredere în sine şi în ceilalţi pentru „a fi împreună”; 

• disponibilitate pentru dialog, ascultare activă, empatie; 
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• gândire critică şi flexibilă; 

• disponibilitatea de a reflecta asupra propriei persoane; 

 

CONȚINUTURILE  ÎNVĂȚĂRII. ORGANIZAREA TEMATICÃ 

Nr 

Cr

t 

TEMA 

PROPUSĂ 

OBIECTIVE METODE 

INTERACTIVE 

NOI FOLOSITE 

FORMA DE 

ORGANIZA

RE 

MIJLOACE ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

1.  Eu și ceilalți. 

Identitate și 

diversitate. 

1. dezvoltarea 

capacităţii de 

autocunoaştere/ 

intercunoaştere în 

cadrul grupului; 

2. dezvoltarea 

încrederii în forțele 

proprii; 

3. formarea 

deprinderilor de 

lucru și cooperare în 

echipă; 

învăţarea prin 

descoperire, 

povestirea cu 

reflecție, 

acrostihul, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

joc de cunoaștere, 

debriefing 

-frontal, în 

grupe 

flipchart, 

markere, fişe de 

lucru, postit-uri, 

hârtii A4, ghem 

de ață 

2. Colegul de 

azi, 

prietenul de 

mâine. 

Toleranța 

1. diferenţierea 

nevoilor de drepturi; 

2. aprecierea rolului 

respectului/toleranțe

i ȋn garantarea 

drepturilor  

3. cunoașterea zilelor 

dedicate la nivel  

mondial celebrǎrii 

copiilor și a 

drepturilor acestora; 

 

jocul didactic (de 

energizare: apă, 

foc, furtună; 

rețeaua 

drepturilor), 

filmuleț animat, 

conversația 

euristică, 

demonstrația, 

storytelling în cinci 

pași, check-in/ 

check-out. 

-frontal, în 

grupe 

PPT, lipici, fișe 

din anexa nr.1 și 

nr. 2, plicuri A4, 

videoproiector, 

laptop, sfoară; 

3. Nu judeca o 

carte după 

copertă! 

Stereotipuri 

şi 

prejudecăţi 

1. definirea 

stereotipurilor şi 

prejudecăţilor; 

2. recunoaşterea 

stereotipurilor/prejudec

ăţilor şi sursele lor; 

3. dezvoltarea abilității 

de a gândi 

neconvențional 

4. dezvoltarea muncii în 

echipă, a abilităților de 

comunicare și 

brainstorming, 

exerciţiu „Prima 

impresie”, 

conversaţia 

euristică, 

dezbaterea, 

înțelegerea 

documentului 

video, joc 

iceabreaker 

„Punctul Negru”, 

hartă de 

- frontal, în 

grupe 

videoproiector, 

laptop, foi 

flipchart, 

markere, fișe de 

lucru, post-it, 

imagini. 
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colaborare; conceptualizare 

„Harta 

discriminării”, 

puzzle, metoda 

Check- in/ check-

out; 
4. Spun NU 

violenței!Vio

lența: forme 

și soluții. 

1. identificarea 

formelor de 

violență; 

2. rezolvarea în echipă 

a problemelor legate 

de violență; 

3. manifestarea 

inițiativei în 

combaterea 

violenței în școală și 

comunitate. 

4. conştientizarea 

faptului că orice 

acțiune are 

consecințe asupra 

propriei persoane și 

asupra celorlalți 

învăţarea prin 

descoperire, 

brainstorming-ul, 

povestirea cu 

reflecție, 

conversația 

euristică, check-in/ 

check-out, jocul de 

rol 

- frontal, în 

grupe 

foi flipchart, 

markere, fişe de 

lucru, fețe 

zâmbitoare, 

postituri 

RESURSE 

UMANE: 

profesor, elevi 

5. Vorbesc și 

ascult. 

Rezolvarea 

conflictelor: 

comunicarea 

asertivă 

1. dezvoltarea 

capacităţii de 

autocunoaştere/ 

intercunoaştere în 

cadrul grupului; 

2. dezvoltarea 

încrederii în forțele 

proprii; 

3. formarea 

deprinderilor de 

lucru și cooperare în 

echipă; 

4. dezvoltarea 

abilităţilor de 

ascultare activă şi 

de comunicare 

asertivă; 

învăţarea prin 

descoperire, 

povestirea cu 

reflecție, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

joc de cunoaștere, 

debriefing, check-

in/ check-out. 

frontal foi flipchart, 

markere, fişe de 

lucru, cartonașe, 

videoproiector, 

laptop, 

 

 

6. Supereroii. 

Incluziunea 

socială a 

persoanelor 

cu 

1. identificarea 

tipurilor de 

dizabilități; 

2. identificarea 

barierelor cu care se 

brainstorming, 

exercițiu joc de rol 

„Sarcini diferite”, 

conversația 

euristică, 

pe grupe, 

frontal;  

 

videoproiector, 

laptop, foi 

flipchart, 

markere, fișe de 

lucru, post-it; 
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dizabilități confruntă 

persoanele cu 

dizabilități; 

3. conștientizarea 

efectelor la nivel 

emoțional al acestor 

bariere; 

4. dezvoltarea muncii 

în echipă, a 

abilităților de 

comunicare și 

colaborare; 

dezbaterea, 

înțelegerea 

documentului 

video, învățarea 

prin descoperire, 

metoda Check- in 

check-out; 

 

7. Povestea 

mea, 

povestea 

noastră. 

Incluziunea 

socială a 

minorităților  

1. conştientizarea 

relaţiilor dintre 

minorităţi şi 

majorităţi în diverse 

contexte; 

2. definirea 

discriminării; 

3. identificarea de  

modalităţi de 

discriminare şi 

excludere; 

4. identificarea de  

soluţii de prevenire 

şi combatere a 

discriminării; 

5. demonstrarea 

deschiderii către 

diversitate; 

6. tratareafiecărui 

coleg în acord cu 

principiile egalității 

și dreptății 

brainstorming, 

exerciţiu „Cum ne 

tratăm unii pe 

alţii”, conversaţia 

euristică, 

dezbatere, joc de 

rol, simulare, 

metoda Ştiu/Vreau 

să ştiu/Am învăţat; 

-frontală, 

 pe grupe,  

individual 

 

foi flipchart, 

markere, fişe de 

lucru, post-it, 

spaghete, sfoara, 

foarfece, hârtie 

adezivă 

 

8. Prietenia – 

emoții în 

mișcare. 

Gestionarea 

emoțiilor 

1. dezvoltarea 

capacităţii de 

autocunoaştere/ 

intercunoaştere în 

cadrul grupului; 

2. sensibilizarea 

copiilor cu privire la 

problemele 

semenilor lor- 

învăţarea prin 

descoperire, 

brainstorming-ul, 

povestirea cu 

reflecție, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

joc de cunoaștere. 

Frontal, 

individual , în 

echipe 

foi flipchart, 

markere, fişe de 

lucru, cartonașe 

colorate, postit-

uri, 

videoproiector, 

laptop, eșarfe, afiș 

cu Copacul 

prieteniei 
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dezvoltarea 

empatiei; 

3. formarea 

competenţelor de 

comunicare, 

implicare activă, 

muncă în echipă; 

4. educarea spiritului 

de colaborare, 

prietenie, 

întrajutorare; 

5. cultivarea 

altruismului; 

9. Democrația 

începe la 

școală  

1. cunoașterea 

termenilor: 

democrație, valori 

democratice;  

2. argumentarea 

rolului democrației 

în conservarea păcii 

și promovarea 

toleranței; 

3. exersarea unor 

practici 

democratice: 

alegeri, vot, 

asumarea 

responsabilității, 

argumentarea unor 

opinii; 

jocul didactic (de 

energizare: 

echilibrul 

grupului), 

conversația 

euristică, 

commitment,   

-frontal, 

individual, în 

grup 

fișa din anexa 

nr.1 și nr. 2, 

plicuri A4  și A3, 

scotch de hârtie; 

1

0. 

Schimbăm 

lumea. 

Cetățenie 

activă: 

voluntariat 

1. cunoașterea 

termenilor: cetăţenie 

activă, voluntariat;  

2. argumentarea 

rolului 

voluntariatului în 

schimbarea 

mentalităţilor; 

3. exersarea unor 

jocul didactic (de 

energizare: 

Comunitatea în 

care trăiesc), 

conversația 

euristică, învăţarea 

prin descoperire. 

-frontal, lucru 

în echipă 

post-it-uri,coli 

A4, fişa de lucru 

nr 1, plicuri, 

Anexa Derdienii, 

cartonașe de 

hârtie  (40 

bucăți), lipici (4), 

rigle, foarfece (4), 

creioane (6), 
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practici specifice 

cetăţeniei active: 

asumarea 

responsabilității, 

argumentarea unor 

opinii, găsirea unor 

alternative de 

rezolvare a 

problemelor; 

acces în două 

camere separate ; 

 

RESPECTAREA PARTICULARITĂŢILOR DE VÂRSTĂ ALE ELEVILOR: adaptarea 

activităților potrivit vârstei elevilor, reducerea sau extinderea timpului alocat pentru activități. 

 

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 LECȚIE PE TEMA 
IO5 - ”Toleranța schimbă vieți” 

Școala Gimnazială “Avram Iancu” Unirea 
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LECȚIA 1 

 

TITLUL LECȚIEI: Eu și ceilalți. Identitate și diversitate. 

TEMA (MODULUL): TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI! 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Vlad Daniela Nicoleta, Timar Elisabeta Melania 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere/intercunoaştere în cadrul grupului; 

- Dezvoltarea încrederii în forțele proprii; 

- Formarea deprinderilor de lucru și cooperare în echipă; 

METODE DIDACTICE: învăţarea prin descoperire, povestirea cu reflecție, acrostihul, 

conversația euristică, problematizarea, joc de cunoaștere, debriefing 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual 

RESURSE MATERIALE: flipchart, markere, fişe de lucru, postit-uri, hârtii A4, ghem de ață 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

- colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți 

- creșterea stimei de sine   

- feed-back în interiorul grupului; 

- exersarea abilităților de analiză; 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Școala sprijină dezvoltarea atitudinii pozitive, autonome, 

care să armonizeze relațiile cu sine și cu ceilalți. Prin implicarea copiilor în activități de 

cunoaștere și autocunoaștere dorim să stabilim noi și reale punți de comunicare între copii-

copii- cadre didactice- părinți. Copiii au nevoie să se simtă acceptați, să aibă prieteni, să facă 

schimb de idei, să înțeleagă mai bine experiențele lor și ale celor din jur. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 
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• Momentul organizatoric- 2 minute 

- pregătirea materialelor 

- joc de energizare: Simbolul meu,2profesorul împarte postituri și le cere să deseneze un 

simbol care să-l reprezinte. Pe rând, elevii așezați în cerc, vor arăta simbolul și vor motiva 

alegerea făcută. Profesorul va începe el, cerând fiecăruia să respecte regula de prezentare: 

„Mă numesc ..... și mă reprezintă o carte pentru că îmi place să citesc.”  

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor- 1 minut 

- profesorul prezintă elevilor tema și obiectivele. 

• Captarea atenţiei-12 minute 

- profesorul propune un joc de interrelaționare –Pânza de păianjen.3Elevii vor sta în cerc. Ața 

de pe un ghem va fi desfășurată progresiv la toți copiii. Profesorularuncă ghemul unuia dintre 

jucători, capătul rămânând la primul jucător. Cel la care aruncă ghemul va trebui să spună cea 

mai importantă calitate pe care o are cel care a primit ghemul. În acest fel sfoara ajunge la 

fiecare jucător şi în felul acesta se va ţese o pânză a prieteniei, asemănătoare pânzei de 

păianjen. În final, ghemul ajunge de unde a plecat.  

Urmează apoi un moment de reflecție în plen: Ce ați avut de făcut? Ce a fost cel mai dificil la 

acest joc? Fiecare ață e relația voastră de prietenie cu celălalt. Ce observați? Pânza de 

păianjen are multe fire în clasa noastră ? De ce ? Profesorul roagă un elev să lase ața din 

mână. Ce se întâmplă ? De ce ? Ce trebuie să faceți pentru ca ața să nu se încurce ? Cum 

păstrăm relațiile dintre noi ? 

Pe rând, toți elevii vor lăsa ața din mână (renunță la relația cu celălalt). Cum e ața acum ? De 

ce s-a încâlcit ? Ce să facem să revină la forma inițială ? 

• Activități-30 minute 

Jocul de cunoaștere Acrostihul colegilor:4Fiecare copil primește o foaie de hârtie și un 

pix urmând a face un autoportret, iar pe verticală va nota literele numelui său, fără prescurtări. 

                                                           
2Suport de curs în cadrul modulelor parcurse în proiectul ”Învățăm împreună”  22 ianuarie- 8 martie 

2019CONTRACT: 2018-EY-PICR-R1-0006 
3CulidiucTiberiu, coord. Impact- Jocuri și povestiri.Metode de educație nonformală, Fundația No iOrizonturi, 

ediția a II-a, 2015  
4CulidiucTiberiu, coord. Impact- Jocuri și povestiri.Metode de educație nonformală, Fundația Noi Orizonturi, 

ediția a II-a, 2015  
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După scrierea cuvântului fiecare copil va merge la ceilalți rugându-i să scrie ceva despre ei 

înșiși în dreptul unei litere. Cine are primul completat cuvântul și poate spune cine a scris la 

fiecare literă, câștigă. Cei care nu reușesc, vor fi ajutați de cei care termină. (Anexa 1) 

Desenele vor fi afișate pe flipchart, apoi fiecare elev va citi calitățile scrise de colegii 

lui. 

• Evaluare și feed-back: 2 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor.  

- Întrebări de procesare/debriefing: 

Ce ați avut de făcut ? V-a fost greu să alegeți un cuvânt? 

Ați găsit repede pe cineva să completeze acrostihul? 

Ați aflat ceva despre nou colegii voștri? Ce?  (rugați să dea exemple).  

Dar despre voi ce ați aflat?  

Cum vi s-a părut jocul? A fost util? De ce? 
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          Anexa 1 

 

 MODEL DE ACROSTIH: 

 

V-VESEL 

A-AMABIL 

S-SERIOS 

I-INIMOS 

L - LOIAL 

E-EXTRAORDINAR 
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LECȚIA 2 

 

TITLUL LECȚIEI: Colegul de azi, prietenul de mâine.Toleranța 

TEMA (MODULUL): TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI! 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

TIMP ALOCAT : 100 de minute 

CLASA : copii cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani 

PROFESOR : Moldovan Florina, Ozsvath Adriana Elisabeta, Popovici Daniela 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

1. Diferenţierea nevoilor de drepturi; 

2. Argumentarea rolului respectului/toleranței ȋn garantarea drepturilor  

3. Cunoașterea zilelor dedicate la nivel  mondial celebrǎrii copiilor și a drepturilor 

acestora; 

4. Aprecierea nivelul de implicare ȋn activitǎţi și ȋncurajeazǎ schimbarea de 

comportamente; 

METODE DIDACTICE:  jocul didactic (de energizare: apă, foc, furtună; rețeaua drepturilor), 

filmuleț animat, conversația euristică, demonstrația, storytelling în cinci pași,check-in/ check-

aut. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupe, frontal;  

RESURSE MATERIALE: PPT, lipici, fișe din anexa nr.1 și nr. 2, plicuri A4, videoproiector, 

laptop, sfoară;  

RESURSE UMANE: elevi, profesor; 

REZULTATE AȘTEPTATE:  
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• feed-back în interiorul grupului; 

• înțelegerea mai profundă a unor noțiuni/a unui rol; 

• exersarea abilităților de analiză; 

• creșterea stimei de sine; 

• conștientizarea importanţei toleranței ca premisă a respectării drepturilor; 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: O societate performantă este aceea în care membrii ei 

dețin competențele necesare găsirii celor mai oportune modalități de rezolvare a problemelor 

prin promovarea toleranței. Toleranța trebuie să fie o tema de bază în educația copiilor, prin 

acceptarea celorlalți și promovarea cetățeniei active, ei înțeleg impactul pe care îl au acțiunile 

lor la nivelul comunității în care trăiesc.  

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric: 3 minute 

- pregătirea materialelor 

- joc de energizare: Apă, foc, furtună5, profesorul aranjează scaunele în formă de semicerc şi 

explică regulile: când voi rosti „Apă”, toţi vor urca pe scaune pentru a nu-şi uda picioarele, 

când voi striga „Furtună”, toţi se vor aşeza în poziția piticului în mijlocul semicercului, iar la 

comanda „Foc”, participanţii vor fugi afară din semicerc. Alternează comenzile de câteva ori 

şi încheie activitatea până va scădea energia grupului. 

- elevii numără de la 1 la 4 și  formează câte o grupă în care vor lucra până la finalul 

activității și primesc un plic cu  numele echipei (anexa nr.1). Se aleg aleatoriu 4 elevi (din 

fiecare grupǎ un elev) care să exprime starea de la începutul activității (spun check-in, apoi își 

exprimă starea de moment) printr-un cuvânt, gest sau o melodie (profesorul oferǎ un 

exemplu: „bucuros”, etc); 

• Anunțarea subiectului şi a obiectivelor/ competențelor: 6 minute 

                                                           
5855 de jocuri și activități. Ghidul animatorului, apărut în cadrul proiectului național de resurse pentru tineri 

implementat de către Asociaţia European Youth Exchange Moldova cu sprijinul financiar al Reprezentanţei  

UNICEF in Moldova, Chișinău , 2005 
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- Se deschide materialul ppt.  

- captarea atenției : profesorul propune un film scurt6 

-urmează reflecția: Despre ce a fost vorba în filmuleț? Cum puteau rezolva de la început 

situația? Cine a găsit și cum soluția? Ați trăit și voi situații în care v-ați aflat în ipostaza 

personajelor din filmuleț? 

            Profesorul indică apoi elevilor subiectul lecției : ”Colegul de azi, prietenul de mâine” 

și competențele vizate. 

• Activități : 30 minute 

- după al doilea slide, profesorul propune grupelor  să deschidă cel de-al doilea plic, în care se 

află anexa nr.2 (fișa și imaginile anterior tăiate), în care elevii vor identifica diferența dintre 

nevoie și dorință. 

-la cel de-al patrulea slide elevii sunt provocați să găsească legătura dintre drept-

responsabilitate și condiția în care acestea pot fi garantate: respectul=toleranță 

-după întrebarea ”sunt diferite drepturile copilului de cele ale adultului?”, din slide-ul 6,  li se 

propune elevilor un joc: Rețeaua drepturilor7: elevii stau într-un cerc. Un elev ține în mână 

un ghemși spune: "Am dreptul să..(poate spune orice drept)”, aruncând ghemul, fără să dea 

drumul capătului de ață, la orice alt coleg și spune: ”și tu ai dreptul să...” Elevul care a prins 

ghemul spune la rândul său un drept și aruncă mai departe ghemul, ținând însă întins de fir. 

Se repetă până când toți elevii sunt conectați la rețea. Se cere apoi de către profesor unor elevi 

să traga de fir, firește mișcarea este resimțită de toți.  Se numesc apoi trei elevi care să dea 

drumul firului și se cere tutror să observe ce se întâmplă. Jocul este urmat de  un moment de 

reflecție: Despre ce drepturi au vorbit colegii? Ce credeți că reprezintă această rețea? Cum v-

ați simțit în momentul în care firele s-au mișcat? Ce credeți că reprezintă? Ați simțit vreodată 

că drepturile voastre, de la școală de exemplu, sunt legate de cele ale colegilor? Ce s-a 

întâmplat în momentul în care colegii au lăsat firul din mână?  Ce credeți că reprezintă? S-a 

întâmplat să simțiți că drepturile v-au fost încălcate? Cum v-ați simțit? Cine credeți că trebuie 

să vă garanteze vouă ca și copii drepturile? Respectarea drepturilor sunt legate de promovarea 

toleranței? 

                                                           
6https://www.youtube.com/watch?v=YNOnFsnjYhY 
7http://www.scritub.com/sociologie/psihologie//Metode –moderne-de-învățare-act72914209.php 

https://www.youtube.com/watch?v=YNOnFsnjYhY
http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/Metode
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-elevii revin la locurile lor și continuă să converseze pe baza imaginilor din materialul PPT: 

ce zile sunt dedicate copiilor, în ce documente se regăsesc,  

-se solicită fiecărei grupe după modelul storytelling în cinci pași8 : 

• A fost odată ca niciodată... 

• În fiecare zi..... 

• Într-o zi... 

• De atunci înainte... 

• Iar acum... 

să propună schimbări în Regulamentul de Ordine Interioară din școală prin carea să se susțină 

promovarea toleranței între elevi.  

• Evaluare: 10 minute 

-elevii sunt puși pe grupele în care au lucrat să facă o evaluare sub forma emoticoanelor  a 

activității (în anexa nr.1 încercuiesc emoticonul ales) 

- aleatoriu 10 elevi își exprimă starea de la finalul activității ( spun check –out apoi își 

exprimă starea de moment) printr-un cuvânt, melodie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Suport de curs în cadrul modulelor parcurse în proiectul ”Învățăm împreună”  CONTRACT: 2018-EY-

PICR-R1-0006, perioada 22 01.-08.03.2019 
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Anexa nr. 1 

 Numele echipei voastre este ”CURAJOȘII”, completați numele membrilor: 

✓  

✓  

✓  

✓  

 

      interesant                    nedumerire                          plictiseală                        neinteresant       

 

 

 

 

 

 

 

 Numele echipei voastre este ”PRIETENOȘII”, completați numele membrilor: 

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 

      interesant                    nedumerire                          plictiseală                        neinteresant       
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Numele echipei voastre este ”AMABILII”, completați numele membrilor: 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 

      interesant                    nedumerire                          plictiseală                        neinteresant       

 

 Numele echipei voastre este ”RESPONSABILII”, completați numele membrilor: 

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 

      interesant                    nedumerire                          plictiseală                        neinteresant       
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Anexa nr. 2 

 

 

 

Lucrând în echipă grupați imaginile în tabelul de mai jos: 

Drepturi/ Nevoi Dorințe 
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LECȚIA 3 

 

TITLUL LECȚIEI: Nu judeca o carte după copertă!. Stereotipuri şi prejudecăţi 

TEMA (MODULUL):TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI 

TIPUL LECȚIEI: transmitere de cunoștințe 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Popovici Elena Daniela, Oţel Anamaria Nicoleta, Moldovan Florina 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

1. definirea stereotipurilor şi prejudecăţilor; 

2. recunoaşterea stereotipurilor/prejudecăţilor şi sursele lor; 

3. dezvoltarea abilității de a gândi neconvențional 

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

 

METODE DIDACTICE: brainstorming, exerciţiu „Prima impresie”, conversaţia euristică, 

dezbaterea, înțelegerea documentului video, joc iceabreaker „Punctul Negru”, hartă de 

conceptualizare „Harta discriminării”, puzzle, metoda Check- in/ check-out; 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontala, pe grupe  

 

RESURSE MATERIALE: videoproiector, laptop, foi flipchart, markere, fișe de lucru, post-it, 

imagini 

 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți 

• încurajarea gândirii neconvenţionale 
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• participare activă la activităţile non formale 

• realizarea de conexiuni cu situaţii din viaţa reală 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:Stereotipurile și prejudecățile ne influențează viața de zi cu 

zi şi relaţia cu ceilalți. Acestea stau la baza intoleranţei şi constituie o barieră majoră în 

comunicarea, cunoașterea și acceptarea celor din jurul nostru; de aceea, este important să 

dezvoltăm la elevii noştri mecanisme de  identificare şi luptă cu propriile prejudecăți, astfel 

încât să nu se ajungă în situații de discriminare, marginalizare, respingere sau excludere.   

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric– 2 minute 

- profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa în  grupe de cinci elevi prin 

numărare de la 1 la 5, la nevoie numărul grupelor poate fi crescut. 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 1 minut 

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

• Captarea atenţiei – 5 minute 

- Exercițiu: ”Prima impresie”9: Grupele de elevi primesc  câte o imagine din cele prezentate 

în anexa 1 şi li se cere să descrie persoana din imagine (vârstă, ocupaţie, stare de spirit). 

Fiecare elev va nota descrierea individual şi, înainte de a da foaia colegilor de echipă, o va 

îndoi asemeni unui evantai ascunzând ceea ce a scris. La final profesorul citeşte câteva dintre 

descrierile cu mari diferenţe, aducând în discuţie problema: “Pe ce ne bazăm primele 

impresii?” (roluri, imagini din societate, media, experienţe personale, exemple din 

comunitate, exemple din poveşti/literatură). Răspunsurile sunt notate pe o foaie de flipchart. 

• Activități - 40 minute 

a. Definirea termenilor cheie: stereotip, prejudecată 

- Brainstorming - Profesorul întreabă: Ți s-a întâmplat vreodată să-ți formezi o părere despre 

o persoană înainte să o cunoști cu adevărat? În funcție de răspunsurile elevilor profesorul 

poate diversifica aria continuând prin a spune pe rând diverse categorii de indivizi, elevii 

                                                           
9Suport de curs „Toţi egali-Toţi diferiţi” 6-8.03.2019. Curs organizat în cadrul proiectului ‘’ÎNVĂȚĂM 

ÎMPREUNĂ” CONTRACT: 2018-EY-PICR-R1-0006 
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trebuind să spună prima trăsătură care le vine în minte și pe care o asociază cu categoria 

respectivă. Categorii: femei, bărbaţi, germane, chinezi, profesori, tineri, bătrâni. 

-Profesorul explică: În fiecare dintre aceste situații, ți-ai format o părere bazându-te doar pe 

anumite elemente ale persoanelor respective (înfăţişare, loc de muncă etc.), cu alte cuvinte ai 

folosit un stereotip. Se completează elementele identificate pe foaia de flipchart a Primelor 

Impresii din exerciţiul anterior.  

- Se scriu pe o foaie de flipchart trăsături ale stereotipului: o credinţă personală, generalizare a 

comportamentului, etichetare, judecarea unei persoane, rol dat de ceilalţi, colectiv, pozitiv, 

negativ.  

- Se urmărește clipul „Too quick to judge”, care exemplifică efectele prejudecăţii pornind de 

la stereotipurihttps://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ. Unul dintre personaje este 

considerat hoţ şi nepoliticos pentru că ascultă muzică la căşti, are o postură foarte relaxată, 

are un aspect fizic ieşit din comun. Profesorul le spune elevilor că e baza stereotipurilor ne 

creăm primele impresii despre cineva nou cunoscut, prejudecățile fiind stereotipuri la care se 

adaugă emoţii, sentimente. Elevii vor identifica emoţiile legate de prejudecată pentru 

personajele din videoclip. 

b. Exerciţiu- impactul emoţional al prejudecăţii, etichetării, stereotipului 

„Punctul negru”10Pregătește un număr de post-it-uri egal cu numărul participanţilor (de 

exemplu 24: 7 albastre, 8 galbene, 8 roşii şi doar unul verde cu un punct mare negru în 

mijloc). Roagă-i pe participanţi să închidă ochii şi lipeşte-le câte un post-it pe frunte. Apoi 

roagă-i să se grupeze în funcţie de culoarea pe care cred că o au. Îşi vor da seamă că unii pot 

face parte dintr-un grup iar alţii vor rămâne în afară (cel care are punctul negru). Apoi vă 

puteţi aşeza şi discuta despre ceea ce s-a întâmplat. Întrebări cu care să începi dezbaterea:  

Cum te-ai simţit când ai întâlnit pe cineva care avea aceeaşi culoare de post-it cu a ta? Cum 

crezi că s-a simţit persoana cu punctul negru atunci când nu a găsit pe nimeni? Aţi colaborat 

ca să vă găsiți partenerii?  

c. Harta discriminării 

                                                           
10Suport de curs „Toţi egali-Toţi diferiţi” 6-8.03.2019. Curs organizat în cadrul proiectului ‘’ÎNVĂȚĂM 
ÎMPREUNĂ” CONTRACT: 2018-EY-PICR-R1-0006 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ
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Grupele de elevi primesc bileţele cu etapele trecerii de la stereotip la discriminare şi cu 

situaţii concrete. Elevii trebuie să le aşeze corect pe Harta discriminării (anexa 2) forma 

adecvată fiind: 1. Stereotip – „Băieţii sunt puternici” 2. Prejudecată – „Colegul meu este dur 

şi nu are sensibilitate”. 3. Atitudine – „Ha! Ha! Monstrul Hulk”. 4. Comportament – „Nu 

lucrez cu tine în echipă!” 

• Evaluare și feed-back – 2 minute 

Check-out  - fiecare elev descrie impresiile sale după curs print-un cuvânt. 

Profesorul propune elevilor să facă un experiment, pe parcursul săptămânii următoare şi să 

ofere un compliment copiilor cu care interacționează puţin din cauza unei prejudecăţi. (anexa 

3) La lista deja dată de complimente trebuie să mai adauge ei 4. Elevii trebuie să îşi noteze 

cum s-au simţit şi care au fost reacţiile copiilor. 
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Anexa 1 

 

11 12 

13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11https://www.verywellmind.com/ten-signs-your-teenager-is-burning-out-2611230 
12https://www.videoblocks.com/video/girl-listening-music-on-headphones-and-reading-book-in-the-park-

rdcp7tk2isv14yse 
13http://stiri.tvr.ro/video-romii-cultura-supravietuirii-in-8-aprilie-de-ziua-mondiala-a-romilor-cateva-pagini-de-

istorie_816259.html#view 
14https://www.hashtaghr.com.au/posts/compliance/body-art-at-work-drawing-a-fine-line 

https://www.verywellmind.com/ten-signs-your-teenager-is-burning-out-2611230
https://www.videoblocks.com/video/girl-listening-music-on-headphones-and-reading-book-in-the-park-rdcp7tk2isv14yse
https://www.videoblocks.com/video/girl-listening-music-on-headphones-and-reading-book-in-the-park-rdcp7tk2isv14yse
http://stiri.tvr.ro/video-romii-cultura-supravietuirii-in-8-aprilie-de-ziua-mondiala-a-romilor-cateva-pagini-de-istorie_816259.html#view
http://stiri.tvr.ro/video-romii-cultura-supravietuirii-in-8-aprilie-de-ziua-mondiala-a-romilor-cateva-pagini-de-istorie_816259.html#view
https://www.hashtaghr.com.au/posts/compliance/body-art-at-work-drawing-a-fine-line
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Anexa 2 

 

HARTA DISCRIMINĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băieţii sunt 

puternici 

 

 

Nu lucrez cu tine în 

echipă! 

 

Colegul meu este 

dur şi nu are 

sensibilitate. 

Ha!Ha! Monstrul 

Hulk ! 

 

 

Comportament 

(acţiunea propriu-

zisă) 

Stereotip 

(o reprezentare, o idee 

primită din 

societate/comunitate) 

Prejudecată 

(o credinţă/opinie 

personală greşită despre 

cineva) 

Atitudine 

(etichetare, ignorare) 

 

 

Anexa 3 

DISCRIMINARE 
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Oferă un compliment 
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CUM M-AM SIMŢIT? CARE AU FOST REACŢIILE 

CELORLAŢI? 
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LECȚIA 4 

TITLUL LECȚIEI: Spun NU violenței!Violența: forme și soluții. 

TEMA (MODULUL): TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI! 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Popovici Elena Daniela, Oţel Anamaria Nicoleta, Moldovan Florina, Vlad 

Daniela Nicoleta, Timar Elisabeta Melania, Ozsvath Adriana Elisabeta 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- Identificarea formelor de violență; 

- Rezolvarea în echipă a problemelor legate de violență; 

- Manifestarea inițiativei în combaterea violenței în școală și comunitate. 

METODE DIDACTICE: învăţarea prin descoperire, brainstorming-ul, povestirea cu reflecție, 

conversația euristică, check-in/ check-out, jocul de rol 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe 

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, fişe de lucru, fețe zâmbitoare, postit-uri 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

- colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți 

- exersarea empatiei 

- creșterea stimei de sine   

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de 

complex, cu o diversitate de forme de manifestare, atât verbală, cât și  fizică. Școala este 

spațiul de manifestare a conflictului între copii, dar și între adulți și copii. O cunoaștere în 

profunzime a fenomenului de violență din școli (verbală, acțională) este o condiție esențială 

pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenție adecvate. Prin implicarea copiilor în situații 

concrete de comunicare, de gestionare a conflictelor, de găsirea de soluții, școala oferă un 

climat bazat pe siguranță, colaborare, acceptare. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 
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• Momentul organizatoric- 2 minute 

--profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa în  grupe de patru 

elevi, prin numărare în concentrul 1-4, obținându-se grupa 1, cu toți elevii 1, grupa 2 

cu toți elevii 2 etc. 

• Anunțarea titlului şi a obiectivelor/competențelor- 1 minut 

- profesorul prezintă elevilor tema și obiectivele. 

• Captarea atenției-10 minute 

-profesorul propune jocul pe grupe: „Statuile”. Fiecare grup de 4 elevi va trage la 

sorți un bilețel pe care este prezentată o situație de violență: 1. O bătaie în curtea școlii 

pentru un caiet; 2. O ceartă pe terenul de fotbal pentru minge; 3. Gesturi jignitoare 

(strâmbături, exagerarea unor defecte); 4. O altercație pentru un loc în bancă etc. 

Fiecare echipă va avea 3 minute să hotărască poziția fiecăruia. Pe foaie vor fi scrise și 

regulile: n-au voie să scoată nici un sunet, vor sta 30 de secunde nemișcați în pozițiile 

alese, celelalte echipe vor ghici situația mimată. Urmează apoi un moment de reflecție 

în plen: Ce ați avut de făcut? Ce a fost cel mai dificil la acest joc? Cum v-ați simțit în 

momentul în care ați fost împinși, jigniți, certați ? Ați putea identifica și alte situații de 

violență? Voi ați intervenit? Cum? De ce? Ați fost vreodată în situații asemănătoare?  

• Activități-35 minute 

a) Definirea termenilor cheie: violență verbală, violență fizică, bullying. 

- profesorul definește termenii: : Bullying-ul15 este un comportament ostil/de excludere și de 

luare în derâdere a cuiva, de umilire. Cuvântul „bullying” poate fi asociat cu termenii de 

intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o 

problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe 

alții într-o lumină proastă. Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în 

grupuri sociale, unde persoanele interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, 

în familie, în cartiere, etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât 

dacă se conștientizează existența fenomenului. 

Bullying-ul se manifestă16: 

                                                           
15Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying.  
16Cf https://olweus.sites.clemson.edu/Training%20Materials/Miscellaneous_Resources/The_OBPP_2016.pdf. 
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- fizic: lovire, împingere, pocnire, ciupire, constrângerea celuilalt elev prin 

contact fizic  

- verbal: amenințări, tachinare, insulte, bătaie de joc, șantaj, poreclire, 

împrăștierea de zvonuri și minciuni  

- emoțional/psihologic: excluderea intenționată a cuiva dintr-un grup sau 

activitate, manipulare, ridiculizare 

b) Violența din jurul nostru: elevii vor fi împărțiți în perechi ( grupele inițiale de 4 vor fi 

împărțite după preferințe în jumătate). Se împart perechilor postit - uri pe care să scrie situații 

diferite de violență din jurul lor, atât din școală, cât și din comunitate. (5 minute). Vor fi 

afișate pe flipchart, vor fi citite toate. Pe rând, perechile vor primi ca sarcină de lucru să așeze 

postit - urile în două coloane, după gravitatea faptelor, așa cum consideră fiecare (Anexa 1). 

Va avea loc o discuție despre ce consideră ei violență, dacă țipetele, cearta, poreclele, jignirile 

sunt fapte grave. Ce faceți când sunteți furioși? Cum ne putem calma? Toate soluțiile vor fi 

afișate: număr până la 20, respir adânc, merg la aer curat, mă gândesc la ceva frumos, ascult 

muzică, număr frunzele, cânt etc. 

c) Urmele rămân! Profesorul le citește povestea Cuiele de Pop Simion (Anexa 2) 

-Discuție cu reflecție: Ce a greșit copilul? Este bună soluția găsită de el? Ce urme rămân? Ce 

fapte sunt de neiertat pentru voi? De ce? Cum procedați când greșiți prietenilor? Dar 

părinților? Dar profesorilor? 

• Evaluare și feed-back: 2 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor.  

- profesorul cere elevilor să arate o față care să exprime starea lui acum. (Anexa 3). 

            - elevii își vor asuma, fiecare, câte un angajament ferm pentru viitor în ceea ce 

privește comportamentul pozitiv față de colegii de clasă. Fiecare va spune în fața clasei: „De 

azi înainte, la școală, îmi iau angajamentul să spun DA TOLERANȚEI și NU 

VIOLENȚEI”.  
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Anexa 1 

 

Fapte grave: Fapte mai puțin grave: 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  
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Anexa 2 

Povestea Cuiele de Pop Simion 

„Omul avea un fecior rău cum e fierea. Lenea curgea de pe el, în timp ce cu uşorul trai 

era frate de cruce. Doar de blestemăţii şi rele era bun. Tătâne-său nu-l bătu, cum făceau alţi 

părinţi. Bătu câte un cui în uşă de fiecare boacănă a neisprăvitului; cuiul şi fapta de ocară. 

Timpul curse, uşa se umplu; deveni zid de cuie. N-aveai unde pune un deget şi fiul omului se 

înfurie, vorbind către tatăl său: 

– Nicăieri ca la noi. De ce ai bătut cuie în uşă? 

– Tu le-ai bătut, zice tatăl.  

– Eu? 

– Da. N-ai făcut tu rele, duium, cutare şi cutare, nu mai ţin minte câte, multe, fără număr? 

– Făcut, recunoscu fiul. 

– De fiecare faptă rea am înfipt câte un cui. Priveşte, ăsta eşti, vorbi tatăl, posomorându-se 

rău. 

– Nu-i supărare, cuiele se pot scoate; eu voi fi acela, promise fiul.  

– Poate făcând tot atâtea fapte bune, spuse tatăl şi îşi văzu de propriile griji. 

Odrasla îşi luă rolul în serios, se făcu alt om, de nerecunoscut, încât fapta de laudă şi actul de 

mărinimie deveniră obişnuinţă. Nu trecea zi să nu ia cleştele spre a scoate un cui-două din uşa 

fărădelegilor lui. 

Timpul curse, uşa se goli şi fiul alergă într-un suflet la tatăl său, care albise pe cap, trăgea să 

moară. Spuse către el, strălucind de bucurie: 

– Văzut-ai, tată? Nu mai e nici un cui. Le-am scos pe toate! 

– Dar găurile?” 
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Anexa 3 
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LECȚIA 5 

 

TITLUL LECȚIEI: Vorbesc și ascult. Rezolvarea conflictelor: comunicarea asertivă 

 

TEMA (MODULUL): Toleranța schimbă vieți! 

 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

 

CLASA: V-VIII 

 

PROFESOR: Vlad Daniela Nicoleta, Timar Elisabeta Melania 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere/intercunoaştere în cadrul grupului; 

- Dezvoltarea încrederii în forțele proprii; 

- Formarea deprinderilor de lucru și cooperare în echipă; 

-  

METODE DIDACTICE: învăţarea prin descoperire, povestirea cu reflecție, conversația 

euristică, problematizarea, joc de cunoaștere, debriefing, check-in/ check-out. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal 

 

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, fişe de lucru, cartonașe, videoproiector, 

laptop, 

 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

• colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți; 

• înțelegerea mai profundă a unor noțiuni/a unui rol; 

• exersarea abilităților de analiză; 

• creșterea stimei de sine; 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: „Orice măr care nu este mâncat la timp, cade și din 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă 

opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile 

exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

42 
 

semințele lui ia naștere un nou pom. Așa și orice conflict care nu este rezolvat la timp 

servește premisa pentru nașterea altui conflict.” (D. Saphiro) 

Ne propunem să promovăm medierea, formarea mediatorilor- elevi, rezolvarea conflictelor ce 

apar în şcoală prin mediere, formarea deprinderilor de viaţă precum comunicarea, 

îmbunătăţirea atmosferei din şcoală şi a procesului educativ. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric- 2 minute 

-profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa în  cerc, pe scaune. 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor- 1 minut 

- profesorul prezintă elevilor tema și obiectivele.  

• Captarea atenţiei-15 minute 

-profesorul întreabă 3-4 elevi cum se simt, de ce, ce așteptări au pentru ziua de azi 

(check-in).  

-jocul de energizare „Pizza italiană” 17 

Participanţii trebuie să se aşeze în cerc, se întorc toţi cu faţa într-o singură direcţie, stând unul 

înapoia celuilalt. Grupul are sarcina să gătească o pizză italiană, iar tava în care se pregăteşte 

compoziţia este spatele fiecăruia dintre participanţii din față. Nu au voie să vorbească. 

Astfel, ei trebuie să urmeze următorii paşi: 

• se frământă aluatul; 

• se întinde aluatul; 

• se toarnă apoi ingredientele: caşcavalul, ouăle, se taie salamul; 

• se introduce tava în cuptor şi se aşteaptă ca să fie coaptă. Poftă bună! 

Facilitatorul le demonstrează participanţilor cum să urmeze paşii pentru pregătirea pizzei şi le 

va arăta gesturile care însoţesc fiecare pas în parte. Ex.: se frământă aluatul = se masează 

muşchii spatelui… 

După ce o tranşă a fost scoasă de la cuptor, se mai pregăteşte încă una, dar de data aceasta 

grupul trebuie să se întoarcă în direcţia opusă, astfel cei care au făcut masaj celor din faţa lor, 

vor fi acum masaţi chiar de aceştia. Să „frământe” foarte puternic, aproape de durere. 
                                                           
17https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/pizza-italiana/accesat in 14.04.2019 

https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/pizza-italiana/
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Întrebări de procesare/debriefing: V-a plăcut jocul? Sunteți mai energizați? E greu să nu 

vorbim? Dar să ascult? Ce a fost cel mai dificil la acest joc? V-a durut ? Ați putut reacționa cu 

spatele ? Ați putut spune că vă doare ? Care a fost primul imbold ? Ați vrut să loviți și voi ? 

Ce ați făcut ? Dacă putem vorbi, ce spunem ? Ce răspundem ? 

• Activități-30 minute 

a) Vorbesc sau ascult? Conflict sau comunicare? Importanța momentului 

alegerii. 

Profesorul va arăta că pe masă sunt mai multecartonașe cu diferite cuvinte. (câți elevi sunt 

în clasă). Fiecare elev va lua un cartonaș de pe masă. Vor primi ca sarcină de lucru să le 

așeze în cercul potrivit:  

1. Când vorbesc ...... 

2. Când ascult ...... 

3. Evit să rostesc .... (Anexa 1) 

Pe cartonașe vor fi scrise: sunt atent la interlocutor, sunt clar în exprimare, sunt explicit, 

arăți îngrozitor, îmi place cum povestești, am un prieten adevărat etc (Anexa 2). După 

epuizarea cartonașelor, profesorul propune elevilor să întocmească un Cod de reguli, pe 

baza cuvintelor din cercul potrivit. Toți elevii vor semna acest Cod de reguli stabilit de 

comun acord. 

b) Urmărirea filmulețului (8 minute)Howto stop bullying 

https://www.youtube.com/watch?v=G8l3dMjdmzc&feature=youtu.be 

-Discuție cu reflecție: Ce a greșit fetița? Dar adultul? Cum s-a schimbat 

comportamentul celor doi? Care a fost „magia”? Voi cum procedați când sunteți într-

un conflict? Ați aplanat vreun conflict? Cum? Când te simți furios ce faci? Alte 

soluții! 

• Evaluare și feed-back: 2 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor.  

- profesorul întreabă 6-7 elevi cum se simt acum, la finalul lecției, să își exprime 

starea de la finalul activității (check –out) printr-un cuvânt sau gest. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8l3dMjdmzc&feature=youtu.be
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când vorbesc... Când ascult... 

Evit să rostesc.... 
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     Anexa 2 

 

 

SUNT ATENT LA TINE                                                SUNT CLAR ÎN EXPRIMARE                        

EXPLICĂ-MI                                                                  ARĂȚI ÎNGROZITOR                                    

ÎMI PLACE CUM POVESTEȘTI                                   AM UN PRIETEN ADEVĂRAT 

NU POT SĂ MĂ BAZEZ PE TINE                                AI DAT-O ÎN BARĂ 

SUNT ALĂTURI DE TINE                                            O SĂ REUȘIM ÎMPREUNĂ  

CU CE TE POT AJUTA?                              EȘTI INUTIL 

NU VORBESC ÎN TIMP CE VORBEȘTI TU IAR AI GREȘIT 
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LECȚIA 6 

 

TITLUL LECȚIEI: Supereroii. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 

 

TEMA (MODULUL):Toleranța schimbă vieți 

 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

 

CLASA: V-VIII 

 

PROFESOR: Popovici Elena Daniela, Oţel Anamaria Nicoleta, Moldovan Florina 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

1. identificarea tipurilor de dizabilități; 

2. identificarea barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități; 

3. conștientizarea efectelor la nivel emoțional al acestor bariere; 

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

 

METODE DIDACTICE: brainstorming, exercițiu joc de rol „Sarcini diferite”, conversația 

euristică, dezbaterea, înțelegerea documentului video, învățarea prin descoperire, metoda 

Check- in check-out; 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontala, pe grupe  

 

RESURSE MATERIALE: videoproiector, laptop, foi flipchart, markere, fișe de lucru, post-it; 

 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți 

• încurajarea gândirii neconvenționale 

• participare activă la activitățile non formale 

• realizarea de conexiuni cu situații din viața reală 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:Dizabilitatea aduce de cele mai multe ori cu sine 

marginalizarea si segregarea anumitor categorii de indivizi. Discriminarea persoanelor cu 

diferite handicapuri se poate manifesta in mod direct prin: limitarea șanselor egale de a 

participa la viața publica,  de a avea o viața sociala obișnuita, de a se angaja,  de a avea acces 

la anumite instituții sau servicii. Însă discriminarea cu cel mai mare impact este cea 

atitudinală. Este important ce elevii să conștientizeze obstacolele pe care persoanele cu 

dizabilități trebuie să le depășească şi că este responsabilitatea tuturor să asigurăm condiţii 

egale şi echitabile de viață/lucru/educație. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric– 2 minute 

- profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa aşezând scaunele în cerc şi 

creând 3 zone de lucru cu câte 2 bănci. 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 1 minut 

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

• Captarea atenţiei – 5 minute 

- Vizionare videoclip „Despre Thomas Edison - o poveste emoţionantă” 

https://www.youtube.com/watch?v=LPMU9sjRdoY 

Ce aţi observat? Care a fost atitudinea şcolii? Dar a mamei? Ce s-a întâmplat în cele din 

urmă? Care ar fi trebuit să fie abordarea şcolii? 

- Activități - 40 minute 

a. Bariere şi dificultăţi ale persoanelor cu dizabilităţi 

Brainstorming- profesorul le cere elevilor să se gândească la unele activități tipice pe care 

majoritatea oamenilor din comunitatea lor le fac (de exemplu, mers la cumpărături, mers la 

lucru, mers la școală, comunicare cu prietenii, circulare cu  transport în comun, luarea mesei 

într-un restaurant, participarea la un serviciu religios, participarea la un eveniment cultural 

sau sportiv). Profesorul scrie lista pe o foaie de flip-chart. 

Împărțiți elevii în perechi și rugați fiecare pereche să aleagă două activități din lista pe care 

tocmai ați făcut-o. Fiecare echipă va alege un bileţel dintre foile de hârtie pe care le-ați 

https://www.youtube.com/watch?v=LPMU9sjRdoY
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pregătit cu identități de joc de rol (anexa 1)18 şi completează lista cu bariere pe care le-ar 

putea întâmpina (fizice, informaţionale, instituţionale, de atitudine (anexa 2)19. Fiecare 

pereche îşi prezintă lista. Barierele se scriu pe tablă. Se bifează cele pentru care există o 

soluţie în școală sau în comunitate (ex. rampe de acces). Se discută despre impactul pe care îl 

are lipsa acestor măsuri asupra peroanelor cu dizabilităţi. 

b. Exerciţiu - Sarcini speciale20 

Împărțiți participanții în trei echipe. În fiecare grupă rugați un participant să joace rolul unei 

persoane cu dizabilități. Fiecare grupă va trebui să se ocupe de o anumită dizabilitate. Timpul 

avut la dispoziție pentru îndeplinirea sarcinii este de 7 minute. 

• Grupul 1:  Persoană oarbă. Legați la ochi participantul care va juca rolul celui orb și 

explicați celorlalți participanți din grup că pot oferi doar instrucțiuni verbale. Nu au 

voie să-și îndrume colegul orb în nici un alt fel. Așezați grupul în jurul unei mese. 

Puneți la dispoziție, pe masa hârtie, lipici, foarfece și o copie a Anexei 3 Cubul de 

hârtie. Colegul orb este singurul care poate atinge materialele. Responsabilitatea 

grupului este doar de a-l instrui cum să taie, cum să împăturească și cum să lipească 

hârtia, doar cu ajutorul verbal al celorlalți membri ai grupului. 

• Grupul 2:  Persoană surdă. Invitați grupul într-o altă cameră și spuneți-le că nu pot 

vorbi, scrie sau desena. Persoana care va juca rolul celui surd va aștepta afară, în timp 

ce prezentați grupului Anexa 4 Ce poveste.  Rugați-i să citească povestea și apoi să o 

comunice persoanei surde, fără a vorbi sau folosi hârtie și instrumente de scris.  

(Povestea poate fi comunicată folosind doar limbajul non-verbal.) 

Cum v-ați simțit pe  parcursul jocului? 

Care a fost cea mai provocatoare parte a activității? 

Cum v-ați simțit ca persoană oarbă?  Surdă?  

Cum v-au ajutat colegii?  A luat mult timp?  Cine a ajutat pe cine? 

Cum s-a simțit restul grupului? 

                                                           
18The Rights ofPersons with Disabilities in the United States la 

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/rights_of_persons_with_disabilities_lesson_plan.pdf , p 2 
19The Rights ofPersons with Disabilities in the United States la 

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/rights_of_persons_with_disabilities_lesson_plan.pdf , p 3 
20TiberiuCulidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum CetățenieActivă-module obligatorii, 

ediția a III-a, 2016, FundațiaNoiOrizonturi 

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/rights_of_persons_with_disabilities_lesson_plan.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/rights_of_persons_with_disabilities_lesson_plan.pdf
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Cum vedeți situații ca acestea în viața reală?  Ce este diferit față de această activitate? 

V-ați simțit frustrate de faptul că a trebuit să vă adaptați întreaga activitate la un singur 

membru?  De ce? 

Ce ați învățat din această activitate?      

V-a schimbat această activitate perspectiva cu privire la alții? 

Credeți că societatea include oamenii cu dizabilități?  Puteți oferi exemple? 

Cum putem noi ajuta astfel încât să fie incluși alți oameni?  Cum putem să o facem astfel 

încât să respect demnitatea oamenilor? 

c. Soluţii pentru persoanele cu dizabilităţi 

Se scriu dizabilităţi pe foi de flipchart (de vedere, de auz, locomotorii). Foile se împart în 

doua Dificultăţi şi Soluţii. Echipele vor merge pe rând la fiecare foaie şi vor scrie câte un 

aspect/idee pentru fiecare categorie. La final se discută frontal ideile scrise, identificându-se 

dificultăţile pe care le întâmpină persoanele cu dizabilităţi şi modalităţi de a le compensa în 

situaţiile concrete ale vieţii (şcoală, loc de muncă, mijloace de transport, servicii etc.) 

 

• Evaluare și feed-back – 2 minute 

Check-out  - fiecare elev descrie impresiile sale după curs print-un cuvânt. 

Pe parcursul unei săptămâni elevii trebuie să alcătuiască o listă pornind de la întrebările: Cum 

asigură şcoala ta condiţii egale pentru persoanele cu dizabilităţi? Ce s-ar mai putea face? (ex. 

rampe de acces, indicatoare, mobilier adaptat, toalete adaptate etc.) 
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Anexa 1 

 

Ești un elev care folosește un scaun cu rotile. 

Ești un elev cu un picior rupt. 

Ești un profesor care are dislexie. 

Ești un elev cu autism. 

Ești un profesor care are un singur braț. 

Ești un elev cu Deficit de atenție și tulburare de hiperactivitate (ADHD). 

Ești un profesor de sport care are tinitus (ţiuit în urechi). 

Ești un elev cu pierdere de memorie 

Ești un elev orb. 
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Anexa 2 

 

 

Bariere fizice: Ceva care împiedică a 

persoană de la îndeplinirea fizică a unei 

sarcini. (de exemplu lipsa rampelor pentru 

persoanele în scaune cu rotile) 

Barierele informaționale: Ceva care 

împiedică accesul la informație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariere instituționale( la şcoală, la locul de 

muncă): reguli ale unor instituţii/ organizaţii/ 

firme care limitează implicarea persoanelor 

cu handicap. 

Bariere de atitudine: O atitudine care 

împiedică a persoană din îndeplinirea unei 

sarcini. (de exemplu, discriminare, bullying 

din partea colegilor) 
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Anexa 3 

 

Cubul de hârtie21 

 

Folosind doar  vocea, trebuie să instruiți persoana oarbă din grupul vostru să taie și să 

lipească cubul de hârtie folosind conturul de mai jos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
21TiberiuCulidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum CetățenieActivă-module obligatorii, 

ediția a III-a, 2016, FundațiaNoiOrizonturi 
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Anexa 4 

 

Ce poveste!22 

 

Citiți povestea de mai jos și apoi transmiteți-o mai departe persoanei  “surde” din echipa 

voastră, fără a vorbi, fără a scrie sau fără a desena. 

 

 

A fost odată o fetiță căreia îi plăcea să-și petreacă timpul singură. Părinții ei i-au spus să nu 

părăsească casa. Dar ea, fiind foarte plictisită, nu i-a ascultat așa că a ieșit afară.  

Casa în care locuia se afla într-o pădure. A început să se plimbe și să se bucure de natură însă, 

fără să-și dea seama, pașii ei s-au îndepărtat de casă și a ajuns adânc în pădure.   

Încetul cu încetul a început să se coboare întunericul așa că fetiței a început să-i fie teamă. 

Zgomote ciudate se auzeau din toate părțile.  Pierdută și plină de teamă, a încercat să-și 

găsească drumul spre casă. A început să alerge în toate direcțiile când deodată, a căzut într-o 

groapă adâncă. 

 “Ajutor, ajutor!” a început să țipe, când cineva a atins-o pe umăr. 

Spre surpriza ei, era mama care o scutura întrebând-o ce s-a întâmplat. Abia atunci fetița a 

realizat ci fusese doar un vis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                           
22Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, 

ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi 
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LECȚIA 7 

 

TITLUL LECȚIEI: Povestea mea, povestea noastră. Incluziunea socială a minorităților 

 

TEMA (MODULUL):Toleranța schimbă vieți 

 

TIPUL LECȚIEI: transmitere de cunoștințe 

 

TIMP ALOCAT: 50- minute 

 

CLASA: V-VIII 

 

PROFESOR: Popovici Elena Daniela, Oţel Anamaria Nicoleta, Ozsvath Adriana Elisabeta 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

1. Să conştientizeze relaţiile dintre minorităţi şi majorităţi în diverse contexte; 

2. Să definească discriminarea; 

3. Să identifice modalităţi de discriminare şi excludere; 

4. Să identifice soluţii de prevenire şi combatere a discriminării; 

5. Să demonstreze deschiderea către diversitate; 

6. Să trateze pe fiecare coleg în acord cu principiile egalității și dreptății 

 

METODE DIDACTICE: brainstorming, exerciţiu „Cum ne tratăm unii pe alţii”, conversaţia 

euristică, dezbatere, joc de rol, simulare, metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat; 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontala, pe grupe  

 

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, fişe de lucru, post-it, spaghete, sfoara, 

foarfece, hârtie adezivă 

 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți 

• încurajarea empatiei 

• participare activă la activităţile non formale 

• realizarea de conexiuni cu situaţii din viaţa reală 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Apartenenţa la grup este un aspect esenţial în dezvoltarea 

armonioasă a individului, însă acest lucru aduce de multe ori şi tendinţe cu impact negativ 

pentru că mulţi îşi definesc această apartenenţă prin diferenţele faţă de alte grupuri, trecând de 

la prejudecată/etichete la discriminare şi chiar violenţă. Pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării minorităţilor este necesară conştientizarea importanţei diversităţii şi a faptului că 

toţi oamenii au dreptul sa se bucure de propria cultura, sa practice propria lor religie, sa 

utilizeze limba proprie fără obstacole sau discriminare. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric– 2 minute 

- profesorul pregătește materialele de lucru și organizează clasa în  trei grupe. 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor – 1 minut 

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

• Captarea atenţiei – 10 minute 

- Exercițiu: „Cum ne tratăm unii pe alții”23pentru conştientizarea discriminării diferitelor 

categorii de oameni din societate. Cele trei echipe trebuie să construiască un turn din spaghete 

care are înălțimea de 50 de cm și care poate rămâne stabil timp de 5 secunde, folosind coli 

hârtie adezivă, spaghete sfoară, foarfece. Timp de 5 minute grupurile își vor alcătui o strategie 

și vor construi turnul folosindu-se de materialele pe care le vor primi de la voi.  Asumați-vă 

mental, pentru fiecare dintre grupuri, unul dintre următoarele roluri și raportați-vă în 

continuare la ele în funcție de acestea: 

• Privilegiații:  Oferiți acestui grup cele mai multe resurse materiale. Manifestați o atitudine 

prietenoasă față de ei și spuneți-le că dacă au nevoie de ceva pot să vă solicite și le veți 

oferi. 

• Clasa de mijloc:  Nu-i abordați într-un mod direct însă atunci când vor veni la voi, dați-le 

un număr mediu de resurse. Manifestați o atitudine prietenoasă. Nu le oferiți mai multe 

materiale însă dacă insistă în mod persistent, oferiți-le. 

• Defavorizații:  Nu abordați acest grup într-un mod direct iar atunci când vor veni oferiți-le 

                                                           
23TiberiuCulidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum CetățenieActivă-module obligatorii, 

ediția a III-a, 2016, FundațiaNoiOrizonturi 
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foarte puţine materiale. Fiți politicoși cu ei însă nu neapărat cu o atitudine prietenoasă. 

Dacă solicită mai multe materiale spuneți-le că nu sunteți siguri dacă ar trebui să le 

încredințați mai multe.  Oferiți-le cu greu alte materiale. 

Grupurile o să observe ce s-a întâmplat cu celelalte grupuri și s-ar putea să fie afectaţi sau nu. 

Acordați atenție acestui aspect atunci când veți face debriefingul.  De asemenea acordați 

atenție modului în care grupurile lucrează împreună sau se raportează la privilegii și 

discriminare.  Când timpul a expirat, adunați participanții și invitați fiecare echipă să-și 

prezinte turnul. Testați rezistența și vedeți care din turnuri supraviețuiește. Apoi, conduceți 

participanții într-o sesiune de reflecţie. 

Întrebări de reflecţie: 

• V-a plăcut activitatea ? De ce, da? De ce nu? 

• Ce s-a întâmplat cu turnul vostru?  De ce credeți că grupul vostru a obținut acest 

rezultat? 

• Cum a fost tratat grupul vostru pe parcursul activității?  Cum v-ați simțit? 

• Ați remarcat cum au fost tratate celelalte grupuri? 

• A afectat modul în care ați fost tratați, modul în care ați lucrat împreună? Cum a 

afectat acest lucru turnul pe care l-ați construit? 

• Puteţi da exemple din viaţa de zi de zi, din media de cazuri de tratament diferenţiat 

între grupuri de oameni? Pe ce criterii sunt discriminaţi oamenii? 

Răspunsurile sunt notate pe o foaie de flipchart ( sex, vârstă, aspect fizic, etnie) 

• Activități - 35 minute 

a. Minorităţi şi majorităţi 24 

Elevilor li se prezintă diferite cartoane care descriu grupuri existente în cadrul unei societăți, 

dintre care unele aparțin unei minorități, iar altele unei majorități. Ei ordonează cartoanele în 

funcție de apartenența acestor grupuri la o minoritate sau la o majoritate. Ei atribuie cartoane 

de putere (mică sau mare) acestor grupuri. Frontal, ei discută efectele pe care le poate avea 

apartenența la o majoritate sau la o minoritate. 

Elevii sunt așezați în cerc. Ar trebui să fie suficient spațiu la mijloc astfel încât toți să poată 

vedea. Profesorul plasează setul de cartoane, care poartă numele a diferite grupuri din 

                                                           
24https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-2/unit-3/lesson-4/ 

https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-2/unit-3/lesson-4/
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societate pe podea, în mijlocul cercului. Unele dintre grupuri ar trebui să aparțină unor 

minorități, iar altele majorităților. Notă: este important să ținem minte că nu toate grupurile 

minoritare au puțină putere în societate!Exemple: copii; români; persoane cu dizabilități; 

poliţişti; persoane cu o altă culoare a pielii; sportivi; miniştri; persoane foarte religioase care 

își exprimă religia prin haine diferite; maghiari; persoane în vârstă; romi; muncitori; tineri; 

vedete; gospodine; saşi; bărbați; femei. (anexa 1) 

Elevii ar trebui să se uite la diferitele cartoane. Apoi, fiecare  copil ia un carton și, fără să 

spună ceva, îl încadrează, conform opiniei proprii, într-o minoritate sau într-o majoritate. 

Matricea va fi completată prin atribuirea de cărți de putere (Foarte multă putere, Multă putere, 

Putere  relativă, Puțină putere, Fără putere – anexa 1) diferitelor minorități și majorități. (Va fi 

interesant pentru elevi să descopere că și minoritățile pot fi foarte puternice în societate). Se 

va explica elevilor că „putere”se referă la influenţă asupra altor grupuri sau a opiniei generale, 

la impactul în societate. 

b. Definirea termenilor cheie: discriminare 

- Brainstorming: profesorul întreabăpe baza exercițiului anterior: 

1. Toate categoriile de oameni prezentate sunt tratate egal? Care nu sunt tratate şi cum? 

2. Cum putem defini discriminarea? 

Se ajunge la concluzia că: „Discriminarea constituie un comportament negativ orientat către 

indivizii unui alt grup despre care avem prejudecăţi. Ne confruntăm cu discriminarea şi atunci 

când este vorba despre tratarea diferită a unor persoane aflate în situaţii identice sau 

dimpotrivă tratarea identică a unor persoane aflate în situaţii diferite.”25 

c. Forțarea cercului26 

Scopul exerciţiului este ca elevii să înţeleagă puterea majorității, mecanismele de excludere, 

responsabilitatea grupului majoritar de includere a grupurilor minoritare şi responsabilitatea 

“martorului pasiv”.  

O persoană este rugată să părăsească încăperea (alegeți pe cineva care credeți că are o stare 

                                                           
25Asociaţia pentru Apărarea drepturilor omului în România- Comitetul Helsinki, Ce pot face dacă sunt 

discriminat?,Editura APADOR-CH, Bucureşti, 2009, p. 2. 
26Adaptar edupă „Nu sunt rasistdar…” inar.is/wp-content/uploads/2017/08/INAR-handbook-Romanian.pdf 

 

http://inar.is/wp-content/uploads/2017/08/INAR-handbook-Romanian.pdf
http://inar.is/wp-content/uploads/2017/08/INAR-handbook-Romanian.pdf
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bună de spirit). Aproximativ 10 persoane sunt rugate să stea umăr la umăr și să formeze un 

cerc foarte strâns şi să nu lase să intre în cerc persoana din exterior. Când elevul se întoarce, 

instruiți‐l să încerce să intre în cerc. El poate folosi toate mijloacele, cu excepția forței fizice. 

Participanții rămași (adică cei care nu formează cercul) trebuie să observe ce se întâmplă și 

care strategii sunt folosite pentru a împiedica intrarea în cerc. 

În urma acestor activităţi, adresați întrebări participanților pentru a discuta ulterior: Despre ce 

a fost vorba în această activitate? Cum s-a simţit cel care încerca să intre? Dar cei din grup şi 

cei care observau? De ce nu au intervenit cei din grup care nu au considerat atitudinea 

corectă? Dar cei ce observau? Ce simulează din "lumea reală"?- Se scriu pe o foaie de 

flipchart sentimente generate de tratarea discriminatorie: frustrarea, respingere, tristeţe etc. şi 

pe altă foaie elevii vor lipi post-it uri pe care trebuie să scrie soluţii existente sau posibile de 

combatere şi prevenire a discriminării (ex. legi, respect, empatie, toleranţă, comunicare, 

cunoaşterea culturilor/religiilor altor grupuri etc.). Se discută despre impactul fiecărei soluţii 

şi despre importanţa faptului că oamenii nu trebuie întotdeauna să urmeze instrucțiunile 

grupului dominant sau ale celor aflați în poziții de putere dacă simt că aceștia se înșeală.  

• Evaluare și feed-back – 2 minute 

a. Pe o foaie deflipchart elevii vor lipi post it-uri la fiecare dintre următoarele întrebări:  

Ce știați înainte? Ce ați învățat nou și interesant? Despre ce ați vrea să mai aflați? 

b. „Oameni ca mine”27 Pentru următoarea săptămână elevilor li se cere să facă o mică 

investigaţie. Ei trebuie să alcătuiască un colaj cu decupaje din reviste, cataloage, ziare, citate 

din reportaje/emisiuni TV, spaţiul online sau viaţa de zi cu zi pentru următoarele categorii: 

romi, persoane cu dizabilităţi, persoane de culoare. Ei trebuie să analizeze atitudinile faţă de 

aceste persoane şi cât de mult sunt reprezentate în comparaţie cu alte categorii de persoane 

pentru a explora impactul lipsei diversității în mass-media. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Adaptaredupăexerciţiul „Where are the people like me?”deBrandi Burke 

Hickshttps://humaneeducation.org/resources/2013/people-me/ 

https://humaneeducation.org/resources/2013/people-me/
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Anexa 1 

 

copii; persoane în vârstă; 

români; romi; 

persoane cu dizabilități; muncitori; 

poliţişti tineri; 

persoane cu o altă culoare a pielii; vedete; 

sportivi; gospodine; 

miniştri; saşi; 

persoane foarte religioase care își exprimă 

religia prin haine diferite; 

bărbați; 

maghiari; femei. 

 

 

Foarte multă putere 

Multă putere 

Putere  relativă 

Puțină putere 

Fără putere 
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LECȚIA 8 

 

TITLUL LECȚIEI: Prietenia – emoții în mișcare. Gestionarea emoțiilor 

 

TEMA (MODULUL): Toleranța schimbă vieți! 

 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

 

CLASA: V-VIII 

 

PROFESOR: Vlad Daniela Nicoleta, Timar Elisabeta Melania 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

- Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere/intercunoaştere în cadrul grupului; 

- Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor- dezvoltarea empatiei; 

- Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă; 

- Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului; 

 

METODE DIDACTICE: învăţarea prin descoperire, brainstorming-ul, povestirea cu reflecție, 

conversația euristică, problematizarea, joc de cunoaștere. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal 

 

RESURSE MATERIALE: foi flipchart, markere, fişe de lucru, cartonașe colorate, postit-uri, 

videoproiector, laptop, eșarfe, afiș cu Copacul prieteniei 

 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

• colaborare eficientă și crescută între elevi; 

• exersarea abilităților de analiză; 

• creșterea stimei de sine; 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI:  

Dorim dezvoltarea unor relaţii de colaborare, prietenie şi susţinere sub aspect educativ, 

dezvoltându-le copiilor, în acelaşi timp, calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, 

interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. Prin colaborare, susţinere şi înţelegere, prin 

gestionarea emoțiilor, prin cultivarea sentimentelor de prietenie, răbdare, iubirea aproapelui se 

poate crea o lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la educaţie. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric- 1 minut 

-profesorul pregătește materialele de lucru. 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor- 1 minut 

- profesorul prezintă elevilor tema și obiectivele. 

• Captarea atenţiei-8 minute 

-profesorul propune jocul „Alege culoarea” .https://www.noi-

orizonturi.ro/2018/10/01/alege-o-culoare/Pe podea sunt împrăștiate mai multe bucăţi 

de hârtie de culori diferite, pe toată suprafaţa încăperii. Apoi cere participanților să se 

ridice în picioare şi la „Start” fiecare să meargă la bucata de hârtie a cărei culoare 

crede că îl reprezintă cel mai bine. După ce au ajuns la câte o culoare, fiecare va 

motiva de ce a ales culoarea respectivă. Urmează apoi un moment de reflecție în plen: 

Ce ați avut de făcut? Ce a fost cel mai dificil la acest joc? V-a ajutat vreun coleg ? Ați 

avut nevoie de ajutor ? Voi ați ajutat pe cineva ? 

• Activități-30 minute 

-profesorul: „Ce este pentru voi prietenia?” Fiecare elev va scrie pe un postit și îl va 

afișa pe copacul prietenie (Anexa 1).  Orice răspuns este acceptat, toate răspunsurile 

vor fi citite. 

- „Veți urmări un filmuleț despre prietenie. Să vă notați pe foile A4 din fața voastră 2-

3 enunțuri care vi se potrivesc. Apoi realizați un desen reprezentativ pentru ce ați 

urmărit.” 

- se vizionează videoclipul Ce înseamnă o prietenie adevărată (5 minute):  

https://www.youtube.com/watch?v=k_T-3SUa-4g 

https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/alege-o-culoare/
https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/alege-o-culoare/
https://www.youtube.com/watch?v=k_T-3SUa-4g
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-se realizează un poster cu toate fișele. „Prietenii adevărați” (Anexa 2)  

• Evaluare și feed-back: 10 minute 

-profesorul apreciază activitatea elevilor.  

- jumătate din copii ies din sala de clasă, jumătate vor împrăștia obstacole: scaune 

răsturnate, mese, haine pe podea. Se stabilește un drum clar pe care participanții trebuie 

să-l parcurgă: provocator, dar nu periculos. Copiii de afară vor fi legați la ochi și fiecare 

din cei rămași în clasă își va alege un prieten pe care să/l îndrume să ajungă de la ușă până 

în partea cealaltă, la Copacul prieteniei. Scopul activității este ca partenerul nelegat la 

ochi să-l ghideze pe celălalt printre obstacole fără a-l atinge, doar prin comenzi verbale și 

prin încurajări.  

 Întrebări de procesare/debriefing: 

• V-a plăcut activitatea? De ce sau de ce nu? 

• Cum v-ați simțit? În ce măsură credeți că această activitate are legătură cu tema noastră? 

• Ce a fost mai greu, să conduci sau să fii condus? 

• Cum v-ați simțit, având încredere în partener? Credeți că e importantă încrederea în prieteni? 

De ce da sau de ce nu? 

• Activitatea ar fi fost mai ușoară dacă ați fi cunoscut traseul și locul obstacolelor? 

• Ce obstacole ați depășit alături de prieteni? 

(Jocul „Cu ochii închiși”28 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28”: https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/cu-ochii-inchisi/ 

https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/cu-ochii-inchisi/
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Anexa 1 

Copacul prieteniei: 
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Anexa 2 

 

Prietenii adevărați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIETENII SUNT LÂNGĂ TINE 

PENTRU CĂ SE SIMT BINE ÎN 

PREAJMA TA! 

ÎȘI ELIBEREAZĂ TIMPUL PENTRU A FI 

ALĂTURI DE TINE 

CEL CARE SE GÂNDEȘTE ZILNIC  LA  

TINE DACĂ EȘTI BINE 

TE CEARTĂ CA UN TATĂ, TE IARTĂ 

CA O MAMĂ, TE ENERVEAZĂ CA UN 

FRATE, TE APĂRĂ CA O SORĂ 

CU PRIETENII TE BUCURI ÎMPREUNĂ, 

SUFERI ÎMPREUNĂ 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

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

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă 

opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile 

exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

65 
 

Lecția numărul 9 

TITLUL LECȚIEI: Democrația începe la școală 

TEMA (MODULUL): TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

TIMP ALOCAT : 50-100 de minute 

CLASA : copii cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani 

PROFESOR : Moldovan Florina, Ozsvath Adriana Elisabeta, Oțel Anamaria 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

5. Cunoașterea termenilor: democrație, valori democratice;  

6. Argumentarea rolului democrației în conservarea păcii și promovarea toleranței; 

7. Exersarea unor practici democratice: alegeri, vot, asumarea responsabilității, 

argumentarea unor opinii; 

 

METODE DIDACTICE:  jocul didactic (de energizare: echilibrul grupului), conversația 

euristică, commitment, 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupe, frontal;  

RESURSE MATERIALE: fișa din anexa nr.1 și nr. 2, plicuri A4  și A3, scotch de hârtie;  

RESURSE UMANE: elevi, profesor; 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

• înțelegerea mai profundă a unor noțiuni/a unui rol; 

• exersarea abilităților de analiză, argumentare; 

• creșterea stimei de sine; 

• conștientizarea importanţei  democrației; 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Școala trebuie să ofere elevilor nu doar cunoștințe, ci și 

cadrul necesar exersării competențelor, abilităților menite a forma atitudini pozitive, 
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proactive. Democrația devine din această perspectivă o temă de actualitate și imperios 

necesară a fi dezbătută în școală, ca și condiție a formării unor cetățeni informați, obișnuiți a 

analiza situații conflictuale și mai ales a găsi soluții la probleme. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric: 8 minute 

- pregătirea materialelor 

- joc de energizare: echilibrul grupului29 participanţii formează grupuri a câte 4 persoane ce 

se țin de mâini și  în același  timp se așează și se ridică încet. Apoi se formează grupuri a câte 

opt participanţi, care se vor ţine de mâini în cerc. Membrii fiecărui grup îşi atribuie cifre pare 

şi impare. La semnalul profesorului cei cu cifre pare se înclină înapoi, iar cei cu cifre impare 

se înclină înainte, astfel atingând un echilibru de grup. Urmează un moment de reflecție: 

cum v-ați simțit?; ce a fost cel mai greu?; ce a contribuit la reușita voastră? 

• Anunţarea subiectului şi a obiectivelor/ competențelor: 2 minute 

- profesorul explică: la fel ca și în jocul propus, în viață poți să îndeplinești sarcini diferite 

care pot fi încununate de succes în funcție de abilități,competențe, context, implicarea 

personală și a celorlalți. Societatea în care toți se implică, deci conduc împreună spre reușită 

se numește DEMOCRAȚIE. 

- profesorul indică elevilor subiectul lecției: ”Democrația începe la școală” și competențele 

vizate. 

• Activități : 33 minute 

- se împarte fișa numărul 1 . Elevii învață/ reamintesc noțiunea de democrație, precum și 

importanța acesteia. Se cere elevilor pentru a înțelege rostul celor trei dimensiuni ale educației 

pentru democrație să spună care le sunt drepturile și îndatoririle lor, cum își exercită la școală 

drepturile și îndatoririle și dacă sunt puși în situații concrete de a exersa practici democratice 

la școală. 

- se împarte fișa numărul 2 (listată pe A3) –grupați câte patru elevii răspund cerinței și 

identifică acele valori democratice existente sau încălcate în școală. Apoi liderul ales din 

                                                           
29855 de jocurișiactivități.Ghidulanimatorului, apărutîncadrulproiectuluinațional de 

resursepentrutineriimplementat de cătreAsociaţia European Youth EchangeMoldovacusprijinulfinanciar al 

Reprezentanţei UNICEF in Moldova, Chișinău , 2005, p.56 
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fiecare grupă prezintă și argumentează în fața clasei ideile formulate.  Se votează grupa cu 

cele mai bune argumente. 

- profesorul propune elevilor să realizeze pe grupe un regulament al școlii care să fie aplicat 

în timpul Săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, apoi prin vot și negociere să-și 

armonizeze ideile.  

- profesorul solicită elevilor să vizioneze următorul  filmuleț 

https://www.facebook.com/watch/?v=65747201804398730 pentru a înțelege de ce democrația 

și toleranța sunt condiții de asigurare a păcii.  

Evaluare: 7 minute 

-este trasată pe pardoseală  o linie pe care scrie ANGAJAMENTUL  MEU DE CETAȚEAN 

DEMOCRATIC.  Elevii își vor asuma, fiecare, câte un angajament ferm pentru viitor în ceea 

ce privește: implicarea lor  democratică în  școală și comunitate după formula:  

 „De azi înainte, la școală și în comunitate, îmi iau angajamentul să spun DA atunci 

când.....și NU atunci când....”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30https://www.facebook.com/watch/?v=657472018043987 

https://www.facebook.com/watch/?v=657472018043987
https://www.facebook.com/watch/?v=657472018043987
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Anexa 1 

Fișa nr.1. 

 

 
Figure1 

 

https://www.google.ro/search?q=democratie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

Ewih8afjrM_ 

 

DEMOCRAȚIA = ”kratos”, în greacă înseamnă putere 

                             = ”demos”, în greacă înseamnă popor 

 

Din punct de vedere etimologic, prin democrație se înțelege puterea poporului, 

conducerea poporului de către popor. 

CETĂȚEAN= om al cetății, om care aparține unui stat, având drepturi și îndatoriri. 

 

De ce ”democrație la școală”? pentru că ea ne permite să ne formăm ca cetățeni 

implicați. 

Educaţia pentru cetăţenie democratică presupune cele trei componente31:  

1. Educația ”despre”  democrație, prin care învățăm care sunt drepturile și libertățile noastre, 

responsabilități și îndatoriri.  

2. Educația  ”pentru” democrație, prin care  învăţăm cum să ne exercităm drepturile, libertăţile 

și îndatoririle. 

3. Educația ”prin” democrație, prin care exersăm practicile democratice.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31http://www.living-democracy.com/pdf/ro/V1/V01_P01_U03.pdf, p31, accesatîn data de 13.04.2019 

http://www.living-democracy.com/pdf/ro/V1/V01_P01_U03.pdf
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Anexa 2 

Fișa numărul 2 

Democrația presupune existența unor valori precum:  

✓ libertatea,  

✓ dreptatea,  

✓ egalitatea,  

✓ toleranță.  

Acestea reprezintă idealuri și, în același timp, repere pe baza cărora s-au creat 

normele/regulile ce reglementează viața în societate și în școală. 

 Oamenii trebuie să trăiască în libertate, de aceea statul democratic garantează și 

promovează libertățile personale, în limitele stabilite de lege. Cetățenii au dreptul la conduite 

și opinii proprii și, totodată, se bucură de securitate personală, a domiciliului și a bunurilor pe 

care le posedă.  

Cetățenii își pot exercita libertatea de a se exprima, precum și dreptul de a-și alege 

conducătorii și de a decide în probleme de interes public. O democrație nu poate funcționa de 

la sine, fără contribuția cetățenilor. 

   Completați tabelul cu situații concrete din școala noastră: 

Pentru mine 

libertatea în școală 

se manifestă prin: 

Pentru mine 

dreptatea în școală se 

manifestă prin: 

Pentru mine 

egalitatea în școală 

se manifestă prin:  

Pentru mine 

toleranta în școală se 

manifestă prin:  
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Lecția numărul 10 

 

TITLUL LECȚIEI: Schimbăm lumea. Cetățenie activă: voluntariat  

 

TEMA (MODULUL): TOLERANȚA SCHIMBĂ VIEȚI 

 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

 

TIMP ALOCAT : 50 de minute 

 

CLASA : copii cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani 

 

PROFESOR : Ozsvath Adriana Elisabeta, Moldovan Florina, Popovici Daniela 

 

OBIECTIVE/COMPETENȚE: 

8. Cunoașterea termenilor: cetăţenie activă, voluntariat;  

9. Argumentarea rolului voluntariatului în schimbarea mentalităţilor; 

10. Exersarea unor practici specifice cetăţeniei active: asumarea responsabilității, 

argumentarea unor opinii, găsirea unor alternative de rezolvare a problemelor; 

 

METODE DIDACTICE:  jocul didactic (de energizare: Comunitatea în care trăiesc), 

conversația euristică, învăţarea prin descoperire. 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupe, frontal;  

 

RESURSE MATERIALE: post-it-uri,coli A4, fişa de lucru nr 1, plicuri, Anexa Derdienii, 

cartonașe de hârtie  (40 bucăți), lipici (4), rigle, foarfece (4), creioane (6), acces în două 

camere separate;  

 

RESURSE UMANE: elevi, profesor; 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

• înțelegerea mai profundă a unor noțiuni/a unui rol; 

• exersarea abilităților de analiză, argumentare; 

• creșterea stimei de sine; 

• conștientizarea importanţei  voluntariatului; 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: Școala este mediul optim de dezvoltare cognitivă, dar şi 

socio-emoţională a copilului. Prin empatie şi acceptarea provocărilor, copilul poate să îşi 

dezvolte stima de sine şi să înţeleagă că oricine, chiar şi un copil, poate să schimbe lumea prin 

voluntariat, cetăţenie activă. 

 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

• Momentul organizatoric: 8 minute 

- pregătirea materialelor 

- joc de energizare Comunitatea în care trăiesc32 în grupuri de 6 elevii desenează harta 

propriului sat pe foi A4, începând cu şcoala, adăugând apoi locurile şi edificiile importante, 

drumurile de acces şi magazinele, etc. Apoi va adăuga locurile mai puţin plăcute sau 

periculoase. În plen se discută caracteristicile cele mai importante ale comunităţii în care 

trăiesc,cum sunt utilizate bunurile- spaţiile comune de către membrii comunităţii. Fiecare 

grup va alege un aspect al comunităţii ce a fost prezentat, pe care vor să-l schimbe şi îl 

notează pe un post it. Urmează un moment de debriefing: Cum v-aţi simţit analizând 

comunitatea voastră? Ce a fost mai greu/ușor, să găsiți lucrurile bune sau cele rele? Ce 

concluzii putem trage în urma acestui joc? Ce putem schimba în viaţa comunităţii? Oare voi 

ca şi copii putem schimba ceva? 

Anunţarea subiectului şi a obiectivelor/ competențelor: 2 minut 

- profesorul explică: la fel ca și în jocul propus, în viață poți să schimbi lucrurile, dacă 

analizezi, găseşti soluţiile potrivite (fonduri sau modalităţi de obţinere, persoane cheie de la 

care putem cere ajutorul, etc), te implici, eşti creativ şi perseverent. 

- profesorul indică elevilor subiectul lecției: ”Schimbăm lumea. Cetățenie activă: voluntariat” 

și competențele vizate. 

• Activități : 39 minute 

- se împarte fișa numărul 1 , elevii citesc şi rezolvă cerinţele pe grupe. Frontal discută despre 

cele două noţiuni: cetăţenie activă şi voluntariat şi trag concluzia că şi ei s-au manifestat în 

acest mod. 

                                                           
32CulidiucTiberiu , IMPACT – Jocuri și povestiri. Metode de educație nonformală,Ediția a II-a, 2016 
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- se propune jocul Derdienii33 : profesorul formează echipele: derdienii, inginerii şi le  spune că au 

de făcut:Voi locuiţi într-un sat dintr-o țară numită Derdia34. Această localitate se află într-o 

zonă muntoasă, cu multe văi, astfel încât pentru a ajunge într-un alt sat e nevoie de minim 2-

3 zile de mers pe jos. Un sistem de poduri ar reduce acest timp la 5-6 ore. Consiliul local din 

Derdia a hotărât realizarea unui contract cu o firmă din străinătate, care să vină în satul 

vostru şi să vă înveţe cum să construiţi poduri, urmând ca apoi să construiţi altele în toată 

regiunea fără niciun ajutor. Pentru a putea învăţa tehnologia de construcţie, inginerii străini 

vă vor da doar indicaţii verbale, neavând voie să pună mâna pe niciun material. Apoi 

împarte plicul cu fişa nr. 2 şi scoate din sală „inginerii” şi le explică derdienilor instrucţiunile. 

Apoi iasă din sală şi le explică „inginerilor”  ce au de făcut. La un moment dat se aduc doi 

ingineri care trebuie să interacţioneze cu derdienii, revin în grupul lor şi comunică ce ua 

văzut. Se recomandă realizarea jocului prin etapizare: pentru explicații și pentru formarea 

grupelor: 3 minute, pentru pregătirea individuală a grupelor: 8 minute,prima călătorie în 

Derdia a unei echipe de doi ingineri (prima interacțiune): 2 minute, timp suplimentar de 

pregătire pentru grupe: 7 minute, călătoria în Derdia a întregului grup de ingineri, în cadrul 

căreia îi învață pe derdieni cum să construiască podul: 10 minute.  

După încheierea activității, purtați o discuție de procesare/debriefing cu întregul grup 

de participanți : Care a fost sarcina fiecărei grupe?, Ce fel de emoții ați încercat pe parcursul 

jocului?, Ați reușit să vă duceți la bun sfârșit misiunea? Dacă nu, de ce nu?, Ce a fost frustrant 

la această activitate?, Care ar fi fost cheile succesului pentru această activitate?, Ce ne învață 

acest joc despre serviciul în folosul comunități? 

 

Evaluare: 1 minut 

Prin metoda chek-out 6 dintre participanţi spun cum se simt la finalul activităţii. 

 

 

 

 

                                                           
33https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/derdienii/, accessatîn 15 .04.2019 
34www.noi-orizonturi.ro/.../10/Anexa-Derdienii_0.doc, accesatîn 15 .04.2019 

https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/derdienii/
http://www.noi-orizonturi.ro/.../10/Anexa-Derdienii_0.doc
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Anexa 1 

Fișa nr.1. 

 

 

Cetățenia activă  înseamnă să ai puterea să schimbi lucrurile în jurul tău. Cu optica potrivită, 

fiecare problemă de care ne lovim poate deveni o oportunitate de a transforma comunitatea, 

pentru mai binele tuturor. 

Menţionaţi o situaţie concretă în care v-aţi implicat în viaţa şcolii. Se poate spune că atunci v-

aţi manifestat ca şi cetăţeni activi?  

 

 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială;  

Menţionaţi o activitate de tip voluntariat la care aţi aluat parte. 
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Anexa 2 

Fişa nr 2 

 

 Locuiţi într-un sat dintr-o țară numită Derdia. Această localitate se află într-o zonă 

muntoasă, cu multe văi, astfel încât pentru a ajunge într-un alt sat e nevoie de minim 2-3 zile 

de mers pe jos. Un sistem de poduri ar reduce acest timp la 5-6 ore. Consiliul local din Derdia 

a hotărât realizarea unui contract cu o firmă din străinătate, care să vină în satul vostru şi să vă 

înveţe cum să construiţi poduri, urmând ca apoi să construiţi altele în toată regiunea fără 

niciun ajutor. Pentru a putea învăţa tehnologia de construcţie, inginerii străini vă vor da doar 

indicaţii verbale, neavând voie să pună mâna pe niciun material. 

 Podul va fi construit din hârtie şi se vor folosi pixuri, rigle, foarfece şi lipici. Voi aveţi 

la îndemână toate materialele şi uneltele, dar nu ştiţi cum să le folosiţi.  

 

Comportamentul social 

 Derdienii sunt cunoscuţi pentru faptul că se ating unul pe celălalt de fiecare dată când 

vorbesc. Dacă le vorbeşte cineva fără să îi atingă, ei efectiv nu aud ce li se spune. Este, de 

asemenea, foarte important să vă salutați când vă întâlniți, chiar și atunci când se întâmplă 

doar în trecere. Nerespectarea acestor reguli se manifestă prin mânie.  

 Salutul tradițional se face cu umărul. Persoana care salută prima ridică umărul drept, 

iar cealaltă persoană ridică umărul stâng. Orice alt fel de salut este considerat o insultă. 

Strângerea de mână este considerată drept una din cele mai mari ofense în Derdia. Dacă un 

derdian nu este salutat în mod corespunzător sau i se vorbește fără să fie atins, el/ea  va începe 

să țipe, până când ofensa este corectată.  

 În timp ce lucrează, derdienii se ating unul pe celălalt. Uneltele sunt utilizate specific 

genului: foarfecele sunt folosite doar de către bărbați, creioanele și riglele de către femei. 

Lipiciul este neutru. Bărbații nu ating niciodată o riglă sau un creion, iar femeile - niciodată – 

un foarfece. Aceste roluri sunt foarte stricte, în acord cu tradițiile religioase. De asemenea, un 

bărbat derdian nu se va relaționa niciodată cu un alt bărbat dacă nu i-a fost mai întâi prezentat 

de către o femeie. Nu este important dacă femeia este derdiană sau nu.    

 Derdienilor le place să aibă musafiri, dar sunt, de asemenea, foarte mândri de cultura 

lor. Ei ştiu că niciodată nu vor fi în stare să construiască un pod singuri, acesta fiind doar un 

element pe care ei nu îl ştiu acum, dar vor să îl înveţe. Ei nu consideră cultura şi educaţia 

străinilor ca fiind una superioară lor, aşteptându-se ca străinii să se adapteze culturii lor. 

Derdienii se comportă foarte natural, aşa că nu pot să explice altora de ce se comportă cum se 

comportă ei. (Foarte important!) 

 

Instrucțiuni pentru ingineri 

 Sunteţi un grup de ingineri care lucrează pentru o companie multinaţională de 

construcţii, foarte interesată în servirea comunității. Compania voastră tocmai a semnat un 

contract important cu consiliul din Derdia, prin care se obligă să îi înveţe pe localnici să 

construiască un pod. Este foarte important să vă încadrați în termenii contractului; altfel, 

contractul va fi anulat, iar voi veți fi concediați. Voi sunteți motivați să faceți o treabă bună și 

vă doriți foarte mult să-i ajutați pe alții.  

 Trebuie ştiut faptul că satul din Derdia se află într-o zonă montană, cu multe văi, însă 
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fără poduri, astfel că un drum pe jos până la un alt sat durează 2-3 zile. S-a estimat că, odată 

cu realizarea unui sistem de poduri, aceste drumuri vor dura doar 5-6 ore. Sarcina voastră este 

să îi instruiţi pe derdieni cum să îşi construiască singuri podurile, oferindu-le acum doar 

instrucţiuni verbale. 

 Este foarte important să citiți instrucțiunile cu grijă și să decideți împreună asupra 

modului în care urmează să se construiască podul. După 10 minute, doi ingineri din echipa 

voastră vor putea să meargă să ia contact - pe o durată de 5 minute - cu localitatea din Derdia 

în care va fi construit podul, pentru a verifica condiţiile naturale şi materiale, pentru a se 

familiarizeze cu derdienii, cu cultura lor etc. Apoi, veţi mai avea încă 10 minute pentru a 

analiza din nou planul de construcţie şi pentru a completa pregătirile. După aceasta, întreaga 

echipă de ingineri va merge în Derdia să îi înveţe pe derdieni cum să construiască podul. 

 

Podul: 

Podul va fi simbolizat de o construcție din hârtie. Podul va fi legat de două scaune sau mese 

aflate la o distanţă de aproximativ 100 cm şi trebuie să fie suficient de stabil şi rezistent, încât, 

la sfârşitul procesului de construcţie, să fie în stare să suporte greutatea lipiciului și a 

foarfecelor folosite în construcție. După cum vi s-a mai spus, componentele podului pot fi 

realizate și asamblate doar în Derdia, deoarece, astfel, derdienii vor putea învăţa cum să 

construiască alte poduri, după ce voi veţi pleca. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ accesat la 26.03.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=LPMU9sjRdoY  accesat la 14.04.2019 

https://www.facebook.com/watch/?v=657472018043987 

 

Surse Internet: 

http://societateinclusiva.ro/wpcontent/uploads/2014/11/pliante_promovare_incluziune/pliant

%20incluziune%20sociala%20Europa.pdf) 

http://www.unicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/drpturile-copilului 

http://www.salvațicopiii.ro/ce-facem/drpturile-copilului 

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_Ro 

https://edupsihologie.wordpress.com/2017/03/21/855-de-jocuri-si-activitati-ghidulanimatorului/
https://edupsihologie.wordpress.com/2017/03/21/855-de-jocuri-si-activitati-ghidulanimatorului/
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https://www.youtube.com/watch?v=LPMU9sjRdoY
http://societateinclusiva.ro/wpcontent/uploads/2014/11/pliante_promovare_incluziune/pliant%20incluziune%20sociala%20Europa.pdf
http://societateinclusiva.ro/wpcontent/uploads/2014/11/pliante_promovare_incluziune/pliant%20incluziune%20sociala%20Europa.pdf
http://www.unicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/drpturile-copilului
http://www.salvațicopiii.ro/ce-facem/drpturile-copilului
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_Ro
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/coordinator-on-children-rights/ 

http://childrightsmanifesto.eu/wp-content/uploads/2014/05/Manifesto-2014-template-

romanian 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/drepturile-copiilor-pe-întelesul-lor 

http://www.irdo.ro/copii-tineri.php 

https://www.youtube.com/watch?v=fjrQ4YmORy 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/childhood-

adolescence/national-child-day/children-s-rights-activity-guide.html#activity-4 

http://educatiecudragoste.ro/wp-content/uploads/2017/02/drepturile-omului-pentru-copii.pdf 

Olweusbullyingprevention program - https://olweus.sites.clemson.edu/ training% 20materials 

/miscellaneous_resources/the_obpp_2016.pdf.  

Strategii pentru o clasă fără bullying - http://listen.animusassociation.org/wp-content 

/uploads/2016/ 09/manual-rom-web.pdf.  

Unicef: fenomenul bullying - http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-

depistam -si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-sigure/.  

CGI AnimatedShort Film: "Mr. Indifferent" 

byAryasbFeizhttps://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying 

https://olweus.sites.clemson.edu/Training%20Materials/Miscellaneous_Resources/The_OBP

P_2016.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=uEOQVXC67UQDon’tjudge a bookbyitscover! 

https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/pizza-italiana/ accesat la 09.04.19 

http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/alti-autori-romani/cuiele-dupa-pop-simion/ 

inar.is/wp-content/uploads/2017/08/INAR-handbook-Romanian.pdfaccesat la 14.04.2019 

https://humaneeducation.org/resources/2013/people-me/ accesat la 14.04.2019 

https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-2/unit-3/lesson-4/accesat la 

14.04.2019 

https://www.noi-orizonturi.ro/2018/10/01/alege-o-culoare/accesat în 14.04.2019 

https://www.verywellmind.com/ten-signs-your-teenager-is-burning-out-2611230 accesat la 

26.03.2019 

https://www.videoblocks.com/video/girl-listening-music-on-headphones-and-reading-book-

in-the-park-rdcp7tk2isv14yse accesat la 26.03.2019 

http://stiri.tvr.ro/video-romii-cultura-supravietuirii-in-8-aprilie-de-ziua-mondiala-a-romilor-

cateva-pagini-de-istorie_816259.html#view accesat la 26.03.2019 

https://www.hashtaghr.com.au/posts/compliance/body-art-at-work-drawing-a-fine-line accesat 

la 26.03.2019 

The Rights of PersonswithDisabilities in the United States la 

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/rights_of_persons_with_disabilities_les

son_plan.pdf accesat la 14.04.2019 
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