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CUVÂNT ÎNAINTE

Activitatea educaţională în societatea contemporană este determinată de o varietate
de condiţii şi factori. Unii factori sunt de natură psihologică şi ţin de individ, de structurile
personalităţii sale, alţii se referă la relaţiile interpersonale şi la dinamica grupului căruia îi
aparţine persoana, iar alţi factori sunt de natură pedagogică, referindu-se la tipul şi calitatea
influenţelor, intervenţiilor şi acţiunilor educaţionale la care este supusă persoana, individual
şi/sau în cadrul grupului, în procesul formării şi dezvoltării personalităţii sale. Factorii
psihologici şi cei pedagogici sunt implicaţi, deopotrivă, în educaţia elevului, în formarea şi
dezvoltarea personalităţii sale, astfel încât este oportun să vorbim despre importanța
asistenţei și consilierii educaționale/psihopedagogice. Asistenţa psihopedagogică are un
caracter interdisciplinar, vizând realizarea unei educaţii eficiente, adaptată particularităţilor
psihoindividuale ale persoanei. Obţinerea unei eficienţe crescute în învăţare, dar şi în viaţă,
în general, reclamă sprijinul şi îndrumarea consilierilor educaţionali. Scopul consilierii
psihopedagogice este provocarea unor schimbări evolutive voluntare în atitudinile şi
comportamentul elevilor în direcţia asumării conştiente, de către fiecare elev, a unui mod de
viaţă dezirabil social, care să-i aducă satisfacţii, automulţumire şi sentimentul autorealizării.
Totodată, consilierea psihopedagogică are, cu precădere, un rol preventiv şi de dezvoltare.
Ea îndrumă şi sprijină elevii pentru a învăţa să prevină eventualele situaţii de criză în care sar putea afla la un moment dat, să-şi conştientizeze şi să ştie cum să-şi pună în valoare
disponibilităţile şi resursele pentru a se adapta optim la realitate. Consilierea
psihopedagogică este un demers educaţional-formativ specific; sarcina esenţială a
consilierului educaţional nu este aceea de a instrui, ci mai degrabă aceea de a sprijini elevii
să se ajute singuri pentru a-şi rezolva problemele şi a-şi asigura dezvoltarea propriei
personalităţi. Consilierul educaţional nu are soluţii dinainte stabilite, al căror succes este
garantat necondiţionat, ci, dimpotrivă, intr-o situaţie dată el ajută persoana în cauză ca, pe
parcursul procesului de consiliere, să găsească soluţia cea mai bună pentru rezolvarea
propriilor probleme. Consilierea psihopedagogică integrează şi valorifică perspectiva
psihologiei umaniste privind formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Potrivit acesteia,
succesul consilierii psihopedagogice este dat de implicarea conştientă, activă şi responsabilă
a persoanei în autodezvoltarea Eului şi a propriei personalităţi, considerate elemente de
bază ale schimbării evolutiv/adaptative a persoanei. Conştientizarea de către fiecare
persoană a propriilor capacităţi şi disponibilităţi şi cultivarea dorinţei şi a voinţei acesteia de a
se manifesta liber, autonom sunt condiţii esenţiale ale trăirii unei vieţi pline de sens, însoţită
de sentimentul autoîmplinirii.
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In relație cu specificul activităților de consiliere educațională și asistență
psihopedagogică amintite anterior, putem spune că lucrarea de față, rezultat al unor
schimburi de bune practici, constituie un reper important și o bază de dezvoltare pentru
profesorii consilieri și profesorii psihopedagogi care activează în domeniul educațional.
Profesorii psihopedagogici, prin activitatea complexă, activitatea de muncă în echipă și prin
relațiile de parteneriat și colaborare cu familia și cu alti factori educaționali se regăsesc pe
deplin în sintagma Profesorul ca agent al schimbării, contribuind la buna desfășurare a
procesului instructiv-educativ și la facilitarea adaptării școlare a elevilor.

Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ștefana
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INTRODUCERE
Cât de puţin este suficient în educaţie?
E scrisă în natura noastră, adânc înrădăcinată în genele noastre, dorinţa de a creşte,
de a ne dezvolta, de a tinde spre mai departe, mai mult, mai sus. Şi poate că aceasta este
reţeta evoluţiei, încercările continue de a ne autodepăşi; şi apoi, gândind prin prisma
profesiunii noastre, de a ne învăţa copiii că scopul devenirii lor ca oameni nu e de a se
compara şi a-i depăşi pe ceilalţi, ci de a fi în continuă concurenţă cu ei înşişi, iar mâine sau
peste douăzeci de ani să fie mai buni decât ei cei de azi.
A-i însoţi pe copii pe drumul cunoaşterii lumii şi a autocunoaşterii, a-i îndruma în
dezvoltarea diferitelor abilităţi, competenţe şi aptitudini care să-i pregătească pentru viaţă, a
le desena strategic, cu limite ferme, dar în acelaşi timp flexibile, un cerc al siguranţei în care
ei să să-şi modeleze atitudinile, emoţiile, liniile fine ale caracterului, toate acestea îi
creionează o nouă imagine dascălului contemporan.
Am fost şi mai suntem pentru copii surse de informaţie; am fost şi mai suntem pentru
copii surse de inspiraţie, modele, rădăcini, puncte de sprijin, ghizi, lideri. Dar într-o lume în
continuă schimbare, poate că nu sunt suficiente toate aceste ipostaze, într-o lume a
schimbării continue avem nevoie să ne schimbăm continuu rolurile ca dascăl, sau poate
chiar să fim noi schimbarea. Şi atunci iată, împletit din toate celelalte roluri, crescut şi adaptat
educaţiei contemporane, profesorul – facilitator este răspunsul la întrebarea „cât de puţin
este suficient în educaţie?”
Da, este suficient să iei o mână de oameni, profesori motivaţi, să-i pui într-un context
de învăţare bine structurat, să-i însoţeşti pe drumul cunoaşterii, să-i ghidezi în încercarea de
a se forma ca echipe, iar apoi, odată plantată sămânţa cunoaşterii şi a motivaţiei, să aştepţi
ca toate acestea să fie perpetuate în mediile lor, în şcolile de unde vin, printre colegii lor, cu
copiii lor, ca într-un joc de domino al cărui punct de oprire este o haltă numită, cum nici nu se
putea mai bine – „schimbarea”.
Proiectul „Profesorul ca agent al schimbării” s-a născut din dorinţa de a creşte, de a
ne dezvolta, „a face mai mult” pentru instituţie, pentru oamenii ei şi pentru beneficiari, copii,
familiile lor, cadre didactice din şcolile din judeţ.
Astfel, începând cu luna aprilie 2018, precum grădinarul îşi pregăteşte terenul pentru
a-şi planta florile mult visate, primele idei au prins contur şi s-a început scrierea aplicaţiei
pentru finanţare, urmând ca la finele lunii mai proiectul să fie depus în varianta finală, practic
să plantăm prima sămânţă, care nu a întârziat să înflorească.
Începând cu luna septembrie 2018, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba a devenit promotor şi beneficiar al Proiectului „The teacher as a change
agent”, finanţat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021 – Programul de
Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor din România.
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După flori au venit şi primele roade în toamnă, când, prima şi cea mai importantă
activitate din proiect a fost activitatea de mobilitate şi a presupus participarea a patru
persoane la cursul „The teacher as a change agent”, organizat la Oslo, de către organizaţia
norvegiană Newschool AS în perioada 14-19 octombrie 2018.
De la revenirea în ţară, în următoarele luni de viaţă ale proiectului, desfăşurăm
activităţi specifice de diseminare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor dobândite în
Norvegia, prin sesiuni de informare oferite celorlalţi colegi consilieri şcolari. Mai mult decât
atât, vom încerca crearea unor echipe de lucru sub forma unor reţele, prin care se va asigura
circulaţia informaţiilor până la nivelor colegilor cadre didactice din şcolile care beneficiază de
serviciile oferite de către consilierii şcolari din judeţ. În acest fel, încercăm să facem astfel
încât din primele fructe culese, alese cu grijă din ceea ce am învăţat şi ceea ce am primit în
urma cursului din Norvegia, să luăm ce este mai bun şi să oferim spre degustare şi altora,
vouă care citiţi aceste rânduri, iar seminţele lor să le plantăm simbolic, mai departe, spre a
perpetua schimbarea.
Aşa s-a născut acest ghid, din credinţa că educaţia nu este un rezultat de atins, sau
un scop în sine, ci merită să fie înţeleasă, concepută şi trăită ca un proces viu, continuu,
evolutiv, în schimbare. Şi atunci când ajungem să înţelegem acest fapt, nu ne rămâne decât
să luăm persoana potrivită şi să-i oferim încrederea, câteva instrumente şi libertatea de
schimbare, cu care să faciliteze legătura sensibilă, dar vitală, dintre şcoală, dascăli, copii,
părinţi, societate în general.
Iar persoanele potrivite sunteţi chiar voi, facilitatori şi agenţi ai schimbării, care citiţi şi
folosiţi acest ghid.
Credem că, în cele din urmă, „atât de puţin este suficient în educaţie” – profesorul să
fie un agent al schimbării.

8

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA
Working together in a green, competitive and inclusive Europe

SEE and cha(lle)nge

„SET”: EXERCIȚII PENTRU SETAREA UNEI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
EXERCIŢIUL „CHECK-IN”
Acest exerciţiu este utilizat în facilitarea anumitor grupuri:
Acest instrument oferă anumite sugestii: “Check-ing in” este o modalitate simplă de a
începe o sesiune de lucru în echipă, şi a lucra la un proiect. Grupurile trec prin diferite etape:
când încep un proiect, în timpul proiectului şi la sfârşitul proiectului. Facilitatorul poate ajuta
grupul, adresând anumite întrebări cheie în diferite momente:
Pasul 1) Managementul timpului este foarte important, pentru întâlniri de echipă eficiente. Ca
şi facilitator putem introduce anumite limite, pentru a nu se pierde timp cu răspunsuri prea
lungi:
-“Intr-un cuvânt.”; -“In două cuvinte…”; ”Intr-o propoziţie…”; Gândeşte-te la trei lucruri…”
Pasul 2) Ne gândim în ce stadiu este grupul, ce este util pentru ei să reflecteze, la ce să se
gândească? Ne gândim la atmosfera generală a grupului, dacă există vreun conflict? Alegem
o întrebare de reflecţie.
Generale:
-Ce doresc să împărtăşeşc prin prezenţa mea la acestă sesiune?
-Cum mă simt acum?
-Ce anume mă încântă / mă îngrijorează acum?
-Ce animal reprezintă starea mea de astăzi?
-Ce cântec / film / poveste reprezintă starea mea de astăzi?
-Un lucru surprinzător ce mi s-a întâmplat de curând…
-Un lucru pe care nu îl cunoaşteţi despre mine…
La începutul proiectului: Cu ce vin eu în acest grup?, Cum mă simt lucrând în acest grup?,
Care este viziunea mea despre acest grup?
În timpul proiectului: Cum mă simt lucrând în echipă?, Ce metaforă pot să folosesc care să
descrie acest grup?
La sfârşitul proiectului: Ce voi face diferit de acum înainte? Ce am învăţăt nou?
EXERCIŢIUL „PORTRETUL”
- Se ia o foaie A4 în mână şi un marker;
- Se alege un fundal muzical;
- Ne îndreptăm spre un alt participant şi fără a ne uita pe hârtie, desenăm protretul
celuilalt în 10 secunde, se scrie numele participantului şi i se oferă portretul.
- După 5 minute putem să avem 4-5 portrete ale noastre, din care alegem unul, care ne
place. Întrebări: “De ce ai ales acest desen?”, “De ce este important pentru tine să
participi la această activitate?”
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Reflecţii: Se observă că în general ne simţim inconfortabili să privim cealaltă persoană
în ochi, fiind necesar contactul vizual. Aceasta este o manieră prin care suntem
conştienţi de prezenţa celeilalte persoane.
Este o activitate interesantă ce poate fi folosită ca exerciţiu de spargere a gheţii şi
care creşte nivelul de energie în clasă. Reflecţiile sunt importante, deoarece
participanţii sunt întrebaţi cum vor să devină sau să se schimbe până la sfârşitul
cursului. Când înveţi ceva nou despre tine, poate fi o nouă perspectivă, o nouă
provocare. Este important să se stabilească nivelul atmosferei:”Cum te simţi acum?”
Te simţi confortabil în acest grup? Ce a fost cel mai greu?
Exercițiul oferă prilejul identificării paternurilor de gândire, stereotipiile, obișnuințele
care sunt cele mai grele lucruri de schimbat.
Atmosfera este plăcută, există mișcare, muzică, umor, creativitate, interacțiune,
căutare elemente importante când dorești ceva nou.

EXERCIŢIUL – „IA O POZIŢIE”
SCOP:
Să vedem dacă participanţii împart propria viziune despre viaţă şi dorinţa de a participa la un
dialog. Scopul exerciţiului este de a arăta valoarea diferitelor opinii şi moduri de gândire.
Puterea de a comunica în acest sens şi cum oamenii se pot influenţa unii pe ceilalţi într-un
mod pozitiv. (toate lucrurile care se potrivesc valorilor unei şcoli şi cu care ne confruntăm de
obicei). Compentenţele de relaţionare sunt în centrul atenţei.
Intervalul de timp: 45 min
Locul: Clasa / sala de curs, 4 colţuri cu semnele: “Acord putenic” / “Acord” / “Dezacod” /
“Dezacord puternic”
Materiale: semnele printate
PASUL 1: Se citeşte cu voce tare:
Vă imaginaţi că vă aflaţi acum, adunaţi în centrul unei cutii.
Vă voi citi, imediat câteva afirmaţii şi aveţi la dispoziţie 30 de secunde pentru a vă muta întrun colţ al sălii unde optaţi pentru variantele de răspuns: “acord puternic”, “acord”, “dezacord”,
“dezacod puternic”.
Pentru facilitator: Alegeţi următoarele afirmaţii sau altele:
“Războiul nu poate fi niciodată justificat”.
“Bărbaţii şi femeile sunt la fel”.
“Nu există Dumnezeu”.
“În acest grup nu ne respectăm unii pe alţii, cu adevărat”.
PASUL 2) După 30 de secunde se citeşte cu voe tare:
De ce ai ales acel colţ?
Ai la dispoziţie 2 minute să vorbeşti cu persoanele care se află în colţul tău. Dacă eşti singur,
ia-ţi timp să reflectezi.
10
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PASUL 3) După 2 minute, citeşte cu voce tare:
Discuţia este deschisă. Explicaţi pe rând de ce aţi ales acel colţ. După ce ţi-ai exprimat
opinia, aveţi ocazia să schimbaţi colţul. (4-5 minute).
PASUL 4)
Acum este timpul să reflectaţi asupra sarcinii. Puteţi să luaţi loc.
Aveţi la dispoziţie 5 minute să dicutaţi despre ce v-a surprins la acest exerciţiu. Cum a fost să
vă mutaţi dintr-un colţ în altul.
PASUL 5) După 5 minute:
Vă rog să închideţi ochii. Aveţi la dispoziţie 1 minut să reflectaţi asupra următorei întrebări:
“Ce face un bun dialog, o comunicare bună?”
PASUL 6) După 6 minute:
Puteţi să deschideţi ochii acum,
Si răspundeţi pe rând (câteva răspunsuri) “Ce puteţi lua cu voi din acest exerciţiu? Cum
putem fi o echipă mai bună?”
PASUL 7) Mulţumesc!
METODA I DO ARRT
SCOPUL metodei I DO ARRT este să conducă eficient desfăşurarea unei întâlniri şi procesul
de lucru într-o echipă.
Succesul utilizării acestei metode constă în abilitatea de a da posibilitatea tuturor
participanţiilor să înţeleagă scopul întâlnirii.
Acronimul înseamnă:
I = intention = intentie
DO = desiered outcome = rezultatul dorit
A = agenda = agendă
R = rules = reguli
R = roles and responsabilies = roluri şi responsabilităţi
T = time = timp
Când conducem o întâlnire, o sedinţă într-un context nou, nu te poţi baza pe presupuneri
culturale şi moduri convenţionale de interacţiune, trebuie sa fii pregătit să lucrezi cu toate
tipurile de oameni. Exerciţiul I DO ARRT iţi permite să clarifici toate presupunerile culturale,
înaintea desfăşurării întâlnirii şi să construiţi o cultură comună care se potriveşte nevoilor şi
aşteptărilor tuturor.
INTEŢIA - exerciţiului este de a ne asigura că toata lumea este de acord cu toate aspectele
desfăşurării întâlnirii şi cu procesul de lucru în echipă.
REZULTATUL DORIT:
Este de a avea o întâlnire eficientă în care un scop comun a fost atins şi fiecare participant
poate contribui efectiv.
AGENDA:
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1. Scopul şi intenţia întâlnirii este să verificăm dacă toi participanţii sunt de acord, dacă
au propuneri noi, şi să verificăm dacă toată lumea este de acord.
2. Propunem un rezultat dorit al întâlnirii şi urmăm aceeaşi procedură pentru a fi toţi
participantii de acord.
3. Propunem o agenda a întânilrii şi verificăm toţi itemii, dacă sunt unii irelevanţi sau nu
sunt alţii esenţiali trecuţi în agendă.
4. Propunem câteva reguli ale întâlnirii. Toţi participaţii trebuie să fie de acord cu ele sau
să propună altele care ar fi necesare.
5. Clarificaţi diferitele roluri ale participanţilor implicaţi, cel mai important este să ne
clarificăm propriul rol, în conducerea întâlnirii şi cum va contribui fiecare.
6. Clarificăm şi ajungem la un consens în ceea ce priveşte intervalul de timp. Realizarea
exerciţiului „check-in” şi „check-out” la începutul şi sfârşitul întâlnirii.
7. Conducem întâlnirea aşa cum am explicat în exerciţiul I DO ARRT, pe parcursul
întâlnirii se poate schimba şi adapta aspectul exerciţiului, în funcţie de nevoi.
REGULI: toţi participanţii trebuie să ajungă la un consens.
VARIAŢII: exerciţiul poate fi modificat şi revenit asupra lui, pe întreg parcursul întâlnirii.
Regulile de comportament pe care un grup decide să le respecte pot să fie reguli
nenegociabile (care pot să afecteze în mod grav securitatea emoţională şi fizică a
participanţilor) sau negociabile. În procesul de stabilire a regulilor este important procesul
de conştientizare a importanţei respectării acelei reguli. Pentru stabilirea regulilor se poate
folosi următoarea activitate.
SCAUNUL POLEMIC - JOC DE DEZBATERE
Regulile de comportament pe care un grup decide să le respecte pot să fie reguli
nenegociabile (care pot să afecteze în mod grav securitatea emoţională şi fizică a
participanţilor) sau negociabile. În procesul de stabilire a regulilor este important procesul
de conştientizare a importanţei respectării acelei reguli. Pentru stabilirea regulilor se poate
folosi jocul de dezbatere – Scaunul polemic.
Scop: identificarea regulilor de grup
Categoria de vârsta: 6 ani-100 de ani
Număr de participanţi: peste 6
Materiale: creioane, coli de hârtie, flipchart
Durata: 30min-60min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: calm
Conţinut:
1. Se amenajează spaţiul cu scaune în formă de U cu un scaun în mijloc.
12
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2. Facilitatorul stabileşte o listă cu reguli, care să provoace participanţii la discuţii
(participanţii pot să propună ei înşişi reguli).
3. Facilitatorul explică regulile activităţii:
- va citi o regulă;
- după ce ascultă regula participanţii se vor aşeza în funcţie de opţiunea lor: dacă
sunt de acord se vor aşeza la dreapta, dacă nu sunt de acord se vor aşeza în
stânga, dacă nu sunt decişi se vor aşeza la mijloc;
- dacă există egalitate de opţiuni pe rând reprezentanţi ai taberelor se vor aşeza
pe scaunul din mijloc şi vor aduce argumente pentru afirmarea poziţiei adoptate,
încercând astfel să convingă participanţii din celelalte tabere să îşi schimbe opinia;
- participanţii nu au voie să vorbească dacă nu se afla pe scaunul din mijloc;
- regula este adoptată ca fiind regulă de grup dacă majoritatea participanţilor
sunt pe scaune în dreapta.
4. Se trece la derularea activităţii, regulile sunt citite pe rând după ce ele sunt sau nu
aprobate.
5. Activitatea se încheie prin listarea încă o dată a regulilor stabilite şi printr-un scurt
debriefing - de ce este important să stabilim împreună reguli de grup.
a activităţii (prin afişele pe care le folosim, invitaţii personale lăsate în cameră, prin e -mail
etc.) sau facilitatorul este cel care adună participanţii în maniere formale sau
CAUTĂ LOCAŢIA
Scop: stimularea spiritului de echipă
Categoria de vârsta: 6 ani-100 de ani
Număr de participanţi: peste 5
Materiale: harta cu locaţia de derulare a activităţilor este făcută puzzle
Durata: 20 min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: activ
Conţinut:
1. Fiecare participant primeşte o piesă de puzzle şi eventual instrucţiuni despre
persoana la care trebuie să caute următorul indiciu. În instrucţiuni este bine
să se regăsească şi oră până la care trebuie să fie hartă completă.
2. Dacă se regăsesc, nu trebuie să rămână împreună, ci trebuie
să caute
următoarele indicii pe ultima piesă se regăseşte locaţia unde se desfăşoară
activitatea.
3. Exerciţiu se finalizează când toţi participanţii ajung la locaţia respectivă.
4. Finalizarea activităţii se face printr-o scurtă discuţie: cât de dificil a fost să
depinzi de informaţii pe care le deţine altă persoană? Cum te-ai simţit? Ce
putem învăţa?
13
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AȘTEPTĂRILE
Scop: dezvoltarea capacității de a-și identifica așteptările în legătură cu un proces, acțiune,
viață.
Desfășurare: Facilitatorul va cere cursanților să numească trei așteptări față de activitate:
1. Cu ce vrei să pleci de la acest curs/workschop/lecție?
2. Cursanții sunt invitați să-și pună întrebări, să ia decizii, să le expună concis.
3. Conducătorul îi invită pe fiecare să-și expună așteptările, într-o ordine liberă propusă
de subiecți (1minut).
4. În etapa următoare se solicită participanților să găsească nevoile comune.
Sugestii pentru conducător:
1. Facilitatorul invită cursanții/elevii să asculte pentru a-l înțelege pe celălalt. A asculta
fără să judeci oferă șansa înțelegerii.
2. Coordonatorul observă capacitatea fiecăruia de a-și exprima și susține așteptările,
creativitatea în alegerile făcute și capacitatea de a se impune în fața celorlalți.
Echipele trebuie să fie echilibrate în funcţie de aptitudinile fizice, psihice,
afinităţi, vârstă, obiectivele activităţii. Formarea echipelor se poate face în trei moduri:
a) la alegerea participanţilor; b) în funcţie de destin: alegerea unor bileţele, atribuirea
de numere etc.; c) echipe formate de către facilitator. Un exerciţiu foarte uşor şi
amuzant pentru efectuarea echipelor este următorul:
CAUTĂ PARTENERII
Scop: stimularea spiritului de cooperare, împărţirea în echipe
Categoria de vârsta: 5 ani-100 de ani
Număr de participanţi: peste 6
Materiale: 2 pachete de cărţi de joc
Durata: 10 min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: activ
Conţinut:
1. Selectăm cărţile de joc astfel: dacă dorim să facem 3 grupe de 6 persoane
alegem din cărţile de joc 6 cărţi de inima neagră, 6 cărţi de inimă roşie, 6
cărţi de romb.
2. Fiecare participant primeşte o carte de joc pe care trebuie să o pună pe
frunte fără să se uite la ea.
3. Regula este să îşi găsească partenerii de echipa descoperind regulă de
grupare fără să vorbească, ştiind că sunt 3 echipe de lucru.
4. Se poate finaliza printr-o scurtă discuţie: v-a plăcut exerciţiul? Ce a fost
dificil? Ce v-a ajutat în atingerea obiectivului? Ce aţi învăţat din acest
14
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exerciţiu?
POVESTE INTERACTIVĂ - CASTELUL
Scop: stimularea spiritului de cooperare, împărţirea în echipe
Categoria de vârsta: 4 ani-100 de ani
Număr de participanţi: peste 6
Materiale: Durata: 15 min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: activ
Conţinut:
Poveştile interactive sunt istorioare scurte, care creează, o atmosferă dinamică,
solicită atenţia, implicând participarea copiilor pe tot parcursul acestora. Copiii urmează,
să facă anumite gesturi (să bată din palme, să tropăie etc.) sau să scoată anumite sunete,
cuvinte, onomatopee în funcţie de personaj. Pot exista roluri colective la care
reacţionează toţi copiii şi roluri personale la care reacţionează doar un copil. Animatorul
trebuie să cunoască foarte bine povestea.
Subiectul: un castel este vizitat de mai multe persoane şi fantomele din castel se supără.
Cuvintele cheie-gest: castel - se bate din palme, fantomă - se strigă bu-hu-hu.
Roluri: fantoma mamă, fantoma tată, fantomiţa, fantomelul, câinele, 4 vizitatori, primarul
etc.
Gesturi pentru roluri: bătăi din palme, rotiri de 360 grade, ţipete, diverse onomatopee etc.
„VINE LUPUL”
Categoria: Exerciţiu de spargere a gheţii
Nivelul de dificultate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a sparge gheaţa, a destinde atmosfera, a crea bună dispoziţie şi divertisment în
cadrul grupului.
Descrierea exerciţiului: “Vine lupul!” Un elev care este lupul are o jucarie de pluş. El/ea
încearcă să prindă alţi elevi atingându-i cu jucăria. Ceilalţi pot evita să devină prizionerii
lupului, îmbrăţişând pe cineva atât de strâns, încât lupul să nu poată plasa jucăria între ei.
Când se schimbă lupul, acel elev strigă: “Vine lupul!”. Toată lumea trebuie să-şi schimbe
perechea, relaţiile permanente nu sunt premise în acest joc. Jocul se termină când elevii au
obosit
„SALATA DE FRUCTE”
Categoria: Exerciţiu de spargere a gheţii
Nivelul de dificultate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
15
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Obiective: eliberarea tensiunii, relaxare, divertisment.
Descrierea exerciţiului:
Elevii sunt aşezaţi pe scaune, într-un cerc mare. Fiecăruia i se dă un bileţel pe care este
scris numele unui fruct (măr, banană, portocală, prună şi cireaşă).
Liderul grupului stă în centrul cercului, în picioare, strigând numele unui fruct. Elevii care au
bileţelul cu acest fruct, trebuie să se ridice şi să-şi schimbe locul cât mai repede posibil. Cine
râmâne în picioare, fără loc, va rămâne în centrul cercului şi astfel jocul continuă. Din când în
când putem să spunem “salată de fructe” şi atunci toată lumea trebuie să-şi schimbe locurile
pe scaune. Nu este permis să te aşezi pe scaunul de lângă tine. Jocul se termină când elevii
au obosit.
FAMILIA JHONSON
Categoria: Exerciţiu de spargere a gheţii
Nivelul de dificulate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: eliberarea tensiunii, relaxare, divertisment.
Descrierea exerciţiului:
Există două rânduri de scaune, faţă în faţă, având 1 m distanţă între ele şi de asemenea,
suficient spaţiu între ele. Grupul stă aşezat pe scaune, iar profesorul le spune că pe scaune
sunt 2 familii Jhonson, faţă în faţă: tatăl Jhonson, mama Jhonson, fiicele, fiii, bunicile, bunicii,
verişorii, câinii, pisicile (numărul membrilor familiei depinde de mărimea grupului), de
asemenea, unchi, mătuşi, etc.
Profesorul explică că de fiecare dată când menţionează numele unui membru al familiei, ei
trebuie să se ridice şi să alerge de-a lungul culoarului dintre scaune, apoi prin spatele
scaunelor şi să se aşeze la locul lor. Dacă « familia Jhonson » este menţionată, atunci toată
lumea trebuie să alerge.
Povestea poate fi formulată astfel: “Tatăl Jhonson decide ca familia Jhonson să plece în
vacanţă la mare. Mama Jhonson era extrem de bucuroasă şi entuziasmată, iar fiica Jhonson
a decis să viseze la băieţii drăguţi pe care probabil îi va cunoaşte acolo, iar fiul Jhonson s-a
gândit că ar fi mai bine să rămână acasă, să aibă grijă de câine şi pisică, de bunic, şi poate
chiar de bunică. Dar ce surpriză, tatăl Jhonson, a spus de data aceasta ca întreaga familie
Jhonson va călători împreună: tatăl, mama, fiica, fiul, bunica, bunicul, unchiul, mătuşa, chiar
şi câinele şi pisica, întreaga familie Jhonson”.
„MELODIE ÎN BALON”:
Mărimea grupului: 15-20 persoane;
Timpul: 5 minute;
Materiale necesare: căte un balon și un biscuit pentru fiecare copil, un cântec;
Obiective: destindere, relaxare;
16
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Procesul de desfășurare: se explică regulile jocului, 1. mănâncă, 2. umflă balonul, 3. cântă
cântecul astfel încât să se înțeleagă cuvintele;
Evaluare: Participanții aplaudă jucătorul cel mai îndemânatic și mai rapid.
CÂT DE BINE MĂ CUNOȘTI?
Mărimea grupului: 10-15 persoane;
Timp: 30 de minute;
Materiale necesare: coli de hârtie, instrumente de scris;
Procesul de desfășurare: Animatorul așează grupul în cerc sau cum dorește și oferă
copiilor căte o coală de hârtie și un instrument de scris; apoi grupul va numi o persoană care
nu va răspunde la întrebări și care este invitat să stea cu spatele la grup. Apoi animatorul îi
va ruga pe ceilalți membri ai grupului să noteze zece întrebări despre persoana pe care ei
au numit-o; după ce au răspuns la întrebări persoana care a stat cu spatele este invitată să
răspundă la întrebări; fiecare va primi un punct pentru fiecare răspuns corect; cine are
punctajul mai mare este declarat câștigător.
Evaluare: este la latitudunea animatorului să pună ce întrebări crede despre o persoană

FLUCTUAŢIA PARTICIPANŢILOR
În funcţie de context, grupul cu care lucrăm poate fi fix, acelaşi de la
începutul până la sfârşitul activităţii, sau participanţii pot fluctua, unii renunţând, iar alţii
alăturându-se grupului mai târziu. Acelaşi lucru este valabil nu doar pentru activitate în
ansamblu, ci şi pentru fiecare joc în parte.
Ca regulă generală, este de dorit să încurajăm participarea tuturor, iar pe de altă
parte oricine are dreptul să se retragă la un moment dat dacă doreşte. Din puncte de
vedere practic însă, aceasta fluctuaţie a participării poate ridica unele probleme:
- într-un joc pe echipe, retragerea unui jucător poate lăsa echipa sa în dezavantaj;
- într-un joc de masă (board game) retragerea unui jucător poate face continuarea
jocului imposibilă;
- uneori un participant sosit mai târziu poate fi greu de inclus într-un joc deja
început fie pentru că nu cunoaşte regulile iar moderatorul nu i le poate explica (să zicem
că arbitrează jocul), fie pentru că ceilalţi jucători au progresat deja în cadrul jocului şi noul
venit nu are cum să recupereze decalajul (de ex. la cunoscutul "Monopoly").
Există desigur diverse soluţii, mai bune sau mai de compromis: un jucător al unei
echipe rămase cu un om în minus poate avea dreptul să joace de două ori, un alt jucător
poate explica regulile noului venit sau acesta poate fi introdus în joc la prima pauză, noul
venit poate primi un rol "special" (bancher la Monopoly de exemplu) sau va putea juca
altceva în paralel cu ceilalţi (dacă activitatea permite mai multe situaţii de joc sau ateliere)
etc. Înainte de a începe, putem cere jucătorilor să se responsabilizeze în faţa celorlalţi

17

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA
Working together in a green, competitive and inclusive Europe

SEE and cha(lle)nge

participanţi şi să-şi asume că, dacă încep un joc, îl vor duce până la capăt (nu-i putem
obliga totuşi!).
Foarte folositoare, în special când ne aşteptam dinainte la fluctuaţii ale
participanţilor, sunt jocurile care permit plecarea / venirea unor jucători pe parcurs, în
anumite limite, fără ca jocul să aibă de suferit. Un exemplu este şi cel care urmează, o
variantă uşor simplificată a unui cunoscut joc suedez.
KUBB
Categoria de vârsta: 7 ani-100 de ani
Număr de participanţi: 2 - 12
Materiale: set de piese din lemn care pot fi confecţionate şi "acasă", constând în:
- 10 piese „kubb" de cca. 15 cm lungime, pătrate în secţiune (latura pătratului de~45 cm)
un „rege" de cca. 30 cm lungime, pătrat în secţiune, mai gros decât piesele „kubb"
pentru o mai bună stabilitate
- 6 piese cilindrice de cca. 30 cm lungime, 3-5 cm diametru
- 4 ţăruşi şi, dimensiunile nu sunt importante
Durata: 10-25 min
Locul de desfăşurare: exterior, suprafaţa de cca. 5m/8m
Ritmul: moderat
Conţinut:
1. Se alege spaţiul de joc şi se marchează colţurile cu ţăruşi (se joacă pe pământ,
iarba, nisip, zăpada bătătorită; se poate juca şi pe ciment, dar piesele cilindrice
se vor deteriora repede).
2. Se pun piesele kubb şi regele pe suprafaţa de joc astfel: regele în mijloc,
delimitând astfel două terenuri de joc, iar piesele kubb câte 5 pe fiecare latură
mică a terenului, la distanţe egale.
3. Cele două echipe, A şi B, având fiecare între 1 şi 6 jucători, stau fiecare în
spatele liniei de fund a terenului propriu, deci în spatele pieselor kubb.
4. Scopul jocului este dărâmarea tuturor pieselor kubb ale adversarului, iar apoi a
regelui.
5. Jucătorii echipei A aruncă pe rând cele 6 piese cilindrice, încercând să dărâme
piesele kubb ale adversarilor - dar nu şi regele! Aruncarea se face ţinând piesa
cilindrică de un capăt, de jos (asemănător cu aruncarea unei mingi de bo wling,
nu ca o piatră), iar piesa are voie să se rotească în timpul aruncării doar în plan
vertical (deci nu ca o elice de elicopter).
6. Piesele kubb dărâmate sunt aruncate de către membrii echipei B în terenul
echipei A, unde sunt ridicate în picioare în locul în care s-au oprit. Dacă sunt
aruncate afară, se repetă o dată aruncarea; la a doua greşeală echipa A alege
-
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unde să pună piesa respectivă în terenul propriu - dar nu pe linia de fund sau la
o distanţă mai mică de 30cm de rege. Dacă o piesă de pe linia de fund a
echipei A este dărâmată de piesele kubb aruncate de echipa B, aceasta este
ridicată înapoi la locul său.
Este rândul echipei B să arunce cele 6 piese cilindrice. Dacă dărâmă piese
kubb de pe linia de fund ale echipei A, acestea vor avea aceeaşi soartă ca cele
proprii (vezi pct. 6). Dacă însă sunt dărâmate piesele care au aparţinut echipei
B (vezi pct. 6), acestea sunt scoase afară din joc.
Echipa A aruncă piesele kubb proprii de pe linia de fund, dărâmate de
adversari, în teren la echipa B, apoi aruncă cu piesele cilindrice s.a.m.d.
Când o echipă a reuşit să dărâme toate piesele din terenul adversarului,
încearcă să dărâme regele. Dacă o echipă dărâma regele neregulamentar (nu
terminase de dărâmat toate piesele adversarului), indiferent cu ce fel de piese kubb sau cilindrică -, pierde.
Prima echipă care dărâma regulamentar regele câştigă.
Feedback-ul
Următoarea activitate reprezintă un pretext de a da şi primi mesaje pozitive, cu
efecte excelente pentru stima de sine a participanţilor şi coeziunea de grup (cu
condiţia de a o folosi, aşa cum am spus, cu măsură!):

HOLD- EXERCIȚII PENTRU MENȚINEREA ENERGIEI ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
EXERCIŢIUL YOYO
TIMP: 30 – 60 min, în funcţie de dimensiunile grupului;
MATERIALE: 1 jucărie yoyo / persoană
INSTRUCŢIUNI:
1. Luaţi yoyo-ul care vă cheamă și jucaţi-vă cu el! Familiarizaţi-vă cu yoyo, în tăcere,
individual, timp de 4 minute.
2. Acum, alegeți ceva ce doriți să realizați cu yoyo și încercați? Acum treceţi la nivelul
următor, încercaţi să învăţaţi un truc nou. Ce înseamnă pentru tine nivelul următor? (4
minute)
3. Continuaţi să exploraţi, să experimentaţi, să vă asumaţi riscuri. (4 minute)
4. Care este atmosfera în acest moment, cum vă simţiţi? (1 minut)
5. Acum vă autoevaluaţi, şi vă aliniaţi în funcţie de cum consideraţi că sunteţi la jocul cu
yoyo: profesionişti sau începători.
6. Cei perfecţionişti fac echipă, doi câte doi, cu cei începători, pentru a-i învăţa un truc
nou şi a-i ajută să se perfecţioneze, să progreseze, să atingă nivelul următor.
7. Discutați cu partenerul dvs. despre ce aţi învăţat să faceţi cu yoyo, ca să ştie ce vă
poate învăţa în plus.
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8. Vorbiți cu partenerul despre învățare. Care este scopul învățării?
9. Apoi se realizează grupe de câte trei persoane de nivel apropiat, care vor pregăti, pe
o scenă delimitată, un mic spectacol cu yoyo, în care vor încerca să arate mişcări
sincron, trucuri, ce ştiu să facă cu yoyo şi vor alege un nume sugestiv pentru trupa lor.
(15 min)
Dezbatere:
În cadrul aceloraşi perechi, discutați:
1. Cum a fost să înveți pe altcineva. Învățăm mereu. Dar cum învățați?
2. Ce aţi aflat nou despre procesul învăţării? Cât de important este să aveți o relație cu
elevul?
Sugestii pentru coordonatori: Etapele învăţării
(SET - decolare (setare), HOLD - menținere , LAND - aterizare), :
Care e scopul învățării?
 Formarea și dezvoltarea abilităților și aptitudinilor;
 Cunoștințele reprezintă resurse pentru dezvoltare;
 Importanța contextului prin care se produce învățarea; expunerea gradată la
experiențele de învățare (individual și apoi în grup);
Pentru profesori/formatori:
 Prezentarea clară a sarcinilor;
 Cum este relația profesor-elev? (provocare, echilibru, colaborare, întrajutorare,
creșterea nivelului de energie, intervenție minimă, încredere, gândirea creativă,
încurajare și responsabilitate, atmosferă deschisă)
 Cât de puțin e destul?
La nivelul individului: provocare, a ieşi din zona de confort, valoarea adăugată, trucuri,
„şmecherie”: autoanaliză, autoevaluare, auto-ierarhizare, exprimare.
La nivelul grupului: autoevaluare (aleg dacă vreau să învăț pe altul sau să fiu învățat),
ierarhizare naturală, experimentarea în grup, echipe de același nivel care lucrează cu
bucurie.
Exerciţiu de reflecţie: cum învăţăm?
1.Cunoştinţe de bază;
2.Curiozitate;
3.Înţelegere de bază;
4.Practică;
5.Reflecţie;
6.Învăţare;
7.Practică;
8.Învăţând prin practică, în cel mai bun mod;
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9.Motivaţia personală.
Munca individuală, în perechi sau în grup:
1. Pentru a învăța ca individ, am nevoie de reflecţia şi contribuţia altor persoane;
2.Perechile şi grupurile creează o nouă perspectivă.
3.Noile perspective creează noi ipoteze şi cunoaştere.
4. Învaţarea prin cooperare, în grup are înţeles.
5. Prima dată este bine să încerci individual.
6.Informaţiile noi de la formator duc la un progres.
7.Facilitatorul şi grupul face ca învăţarea să fie distractivă, motivantă şi plină de energie.
8.Facilitatorul ajută cu sugestii şi sfaturi.
9.Este grozav să avem succes, să reuşim împreună.
CARE ESTE SCOPUL ÎNVĂŢĂRII ŞI CUM POATE FI APLICAT LA UN EXERCIŢIU
SIMPLU:
1.Pentru a fi bun la ceva, dezvoltă şi îmbunătăţeşte;
2.Cum să aplici: împarte scopul în obiective mai mici, concentrează-te pe fiecare parte din
proces (planul invatarii);
3.Fiecare parte are nevoie de o creştere în nivel / cunoştinţe şi provocare;
4.Observare, ascultare, practică, provocare;
5.Este în regulă, este permis să eşuezi.
RISC, EŞEC ŞI DISTRACŢIE:
1.Este mai uşor să fii încrezător când e distractiv;
2.Eşecul este un punct de vedere: Care este maniera corectă? Există una?
3.Este distractiv când ne asumăm riscuri;
4.Erorile fac parte din învăţare; erorile nu înseamnă eşec;
5.Performanţă mai bună sub presiune, nu subestimaţi puterea adrenalinei, pentru a crea o
experienţa specific umană;
6.Un spaţiu sigur este important pentru asumarea riscurilor şi acceptarea eşecurilor.
7. Ca şi facilitator, asigură-te ca performanţa să nu se transforme în judecată.
8.Învăţare prin practică.
9.Climatul de învăţare, trebuie întotdeauna să admita riscul, distracţia şi eşecul.
10.Încercări+erori = învăţare.
ÎNCADRAREA SARCINILOR ŞI MOMENTUL INTERVENŢIEI:
INTERVENŢIA:
1. Stabilirea unui scop concret şi aşteptări clare;
2. O viziune clară;
3. Planificarea şi monitorizarea paşilor pe parcursul exerciţiului;
4. O înţelegere comună a sarcinii;
5. Check-in;
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RELAŢIA PROFESOR - ELEV ŞI ÎNCREDEREA
1. Observă şi acceptă niveluri diferite de abilităţi, cunoştinţe şi capacitate de înţelegere.
2. Ia la cunoştiinţă despre abilitatea de învăţare în toate domeniile, concentrează-te pe
capacitatea de învăţare şi creativitate.
3. Concetrează-te asupra abilităţilor ce vor fi învăţate.
4. Stabileşte un cadru clar.
5. Creează transparenţă în jurul învăţării.
6. Profesorul este un lider, pentru feedback doar cere opinia elevilor.
7. Fii prezent.
8. Creează un spatiu sigur, pentru elevi şi profesor, pentru a oferi un feedback pozitiv din
ambele sensuri.
ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE SARCINĂ
1.Este cea mai bună metodă de învăţare.
2.Permite exerciţiul şi practica.
3.Fii flexibil şi află cât durează să înveţi punând în practică un lucru.
4.Creeaza noi oportunităţi.
5.Încurajează eşecul.
6.Stabileşte scopul stimulării intelectuale.
CUM PREDAI RELAŢIA PROFESOR - ELEV?
1.Crearea confidenţialităţii şi încrederii;
2.Dezvoltarea încrederii;
3.Proximitate;
4.Respect;
5.Provocare şi ghidare;
6.Fii ambiţios pentru elevii tăi.
EXERCIŢIUL „LEGO”
SCOP: colaborarea în cadrul echipei; identificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudnilor individuale care ajută sau sabotează echipa.
GRUPUL: 2 grupuri a câte 10-12 persoane
MATERIALE: 2 seturi piese lego cu două plăci de bază
Partea 1:
TIMP: 15 minute (cu 5 minute oferite dacă mai este nevoie)
Trebuie să existe tăcere absolută din momentul în care acordați misiunile. Nu vorbiţi
din acel moment. Înainte de alocare, explicați ce este un „strat” și ce este o „cărămidă”. Când
fiecare persoană primește sarcina, trebuie să o citească doar în tăcere.
Dacă nu înțeleg sarcina, ei pot cere informații instructorului pentru clarificare. Este
esențial ca fiecare să înțeleagă misiunea lui individuală și să procedeze astfel încât să
determine întreaga echipă să nu eșueze.
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Citiți: „Acum sunteți în grup, veți construi o structură cu LEGO în fața voastra, pe
mijlocul mesei. Fiecare dintre voi va primi un bileţel cu o sarcină. Aceasta este misiunea ta
personală în timpul exercițiului. Mesajul de pe bileţel va fi păstrat secret faţă de ceilalți
membri ai grupului”.
Instrucţiuni individuale – se scrie şi se decupează fiecare sarcină pe câte un bileţel:
1. Eşti singura persoană care are voie să construiască (să pună piesele împreună)
primele 3 straturi ale structurii.
2. Eşti persoana care trebuie să se asigure că straturile 3 şi 4 din structură conţin doar
piese de culoare galbenă.
3. Eşti persoana care trebuie să se asigure că straturile 2 şi 6 din structură conţin
împreună exact 8 piese.
4. Eşti singura persoană care are voie să construiască (să pună piesele împreună) pe
straturile 5 şi 6 ale structurii.
5. Eşti persoana care trebuie să se asigure că maximum 8 piese vor fi folosite pentru a
construi stratul 3 şi 5 al structurii.
6. Eşti persoana care trebuie să se asigure că întreaga construcţie este finalizată într-un
timp cât mai scurt.
7. Eşti liderul grupului.
8. Eşti persoana care trebuie să se asigure că întreaga structură conţine maximum 8
straturi de piese. Va trebui să îi opreşti din a construi după ce structura depăşeşte 8
straturi şi apoi să faci astfel încât să rămână cu maximum 8.
9. Eşti persoana care trebuie să se asigure că piesele care se află una lângă cealaltă pe
straturile 1, 6 şi 8 nu au aceeaşi culoare.
10. Eşti persoana care trebuie să se asigure că doar tu şi alte două persoane
construiţi/aşezaţi piese pe straturile 4 şi 8.
11. Eşti persoana care trebuie să se asigure că maximum 3 persoane construiesc/aşează
piese pe straturile 4 şi 7.
12. Eşti persoana care trebuie să se asigure că straturile 2 şi 5 ale structurii sunt
construite doar din piese de culoare roşie.
Bileţelele sunt date candidaților. Când bileţelele au fost distribuite și citite de către
candidați, continuați cu următorul set de instrucțiuni:
„Veți avea acum 15 minute pentru a vă construi structura. Lucrarea va avea loc în
tăcere completă. Vă voi informa când au mai rămas 3 minute”. După 10 minute : „Încă nu vi
se permite să vorbiţi unul cu celălalt. Ridicați mâna dacă credeți că există un „sabotor” în
grup. Apoi indicați cine credeți că este un „sabotor” (răspuns: această sarcină se poate
rezolva și nu există nici un „sabotor” în grup).
Oferiţi timp suplimentar 5 minute dacă este necesar pentru grupuri. Când un grup a
terminat, cereți-le să își pună mâinile la spate. Dacă fiecare membru pe rând şi-a finalizat
sarcina, ridică 1 deget, dacă a fost primul, două degete dacă a fost al doilea... până la 10.
Dacă ultimul ridică 10 degete, atunci sarcina este finalizată 100%.
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„Acum, în mod individual, vă veți citi sarcinile în cadrul grupului și explicați dacă v-ați finalizat
sau nu sarcina personală. Apoi explicați cum vedeți capacitatea grupului dvs. de a lucra
împreună (aproximativ 10 minute). Dacă nu sunt toate terminate, cereți-le să se susțină
reciproc pentru a finaliza cât mai multe sarcini la un nivel de 10 degete în 5 minute.
Partea 2: Cunoștințe, abilități aptitudini folosite în timpul activității cu LEGO
La nivelul echipei, fiecare membru va contribui la completarea tabelului:
 Pentru a coopera mai bine unul cu celălalt, trebuie să fim: „Mai mult ca... și mai puțin
ca..
 Pentru a asculta mai eficient unul de altul, trebuie să fim: „Mai mult ca... și mai puțin
ca..
 Să ne ajutăm reciproc să crească în încrederea în sine, trebuie să fim : „Mai mult ca...
și mai puțin ca...
Se completează un tabel cu 3 coloane:
Cunoștințe
Abilități
Atitudini:
pozitive
negative

Cunoștințe: rând, culoare, număr piese, cunoașterea și înțelegerea sarcinii de pe bilețel, alte
reguli;
Abilități: a planifica, observație dirijată, comunicare, analiza întregului;
Atitudini: - pozitive: responsabilitate, tenacitate, perseverență, determinare, încredere;
-negative: egoism, competiție, resemnare, plictiseală, abandon, dependență (care au blocat
realizarea sarcinii).
Ce ne-ar fi ajutat?
1. Comunicarea nonverbală a sarcinilor, comunicarea în scris, viziunea globală.
2. Să înțelegem noțiunea de echipă!
3. Fiecare este parte din echipă, nimeni nu are răspunsul absolut, contează rezultatul
echipei și nu cel individual. Ca un cor în care o voce care se aude mai tare, alt volum,
ritm, intensitate, chiar dacă este foarte bună, deranjează.
Etapele, nivelele de performanță:
 Confuzia;
 Controlul;
 Colaborarea.
Cum construim o echipă în condiții ambigue?
1. Stabiliți cu acuratețe sarcinile în echipă;
2. Brainstorming pentru a evidenția cât mai multe idei;
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3. Stabiliți scopul comun, viziunea comună asupra sarcinii.
4. Stabilirea direcției și un plan de acțiune.
5. Înțelegerea sarcinii, conștientizarea ambiguității.
PUNCTUL DE PLECARE AL UNUI PROIECT
SCOP:
1. Să se creeze o echipă de proiect,
2. Să se stabilească tema şi obiectivele proiectului, rolurile participanţilor si valorilor.
Pasul 1)
 Se adună membrii grupului de proiect împreună. Se face un scurt check-in pentru a ne
asigura că toată lumea este prezentă fizic şi psihic.
 Se explică ca această întâlnire va fi un scurt workshop cu scopul de a crea o structură
clară şi o direcţie a unui viitor proiect. Va fi rapid şi concentrat. Vor fi 9 întrebări ce vor
fi discutate, în cadrul grupului, răspunsurile vor fi notate pe hârtie şi apoi transferate
într-un document electronic şi vor fi transmise tuturor. Pentru a păstra energia şi viteza
de derulare a activităţii, este necesar un flipchart.
Pasul 2) Se crează un “Loc de Parcare” pe flipchart. Vom “parca” orice întrebări şi idei, care
nu au legatură cu subiectul abordat si pot fi dicutate dupa, sesiune.
Pasul 3) Se stabileşte împreună cu grupul cât timp se petrece asupra acestei etape: 11 min /
fiecare întrebare. Ca şi faclitator, scopul tău este să păstrezi discuţia centrată pe subiect. O
altă persoană din grup este responsabilă cu măsurarea timpului, pentru a nu fi depăşit.
Pasul 4) Se notează sau se lipesc pe stickere răspunsurile la următoarele întrebări:
SCOPUL: care este scopul proiectului? (exprimaţi într-o propoziţie)
REZULTATUL AŞTEPTAT: Ce rezultate specifice vor trebui atinse la sfarşitul proiectului?
(2-4 rezultate)
GRUPUL ŢINTĂ şi VALORILE: Pentru cine facem acest proiect? Şi ce valori furnizează
persoanelor din grupul ţintă? (3 idei)
ROLURILE: Cine este implicat, care sunt responsabilităţile fiecăruia?
Conducătorul - conduce sau deţine proiectul
Camaradul - principalul suport pentru lider
Nucleul - principalele persoane care lucrează la proiect
Consultativ - oferă informaţii şi feedback
Decizie - managerul cu responsabilitatea de a aproba proiectul.
REPERE ŞI BUGET: Ce va trebui să se întâmple şi de ce buget avem nevoie?
CUM? Cum va lucra echipa împreună, cum va comunica, cum îşi va împărţi sarcinile, cum va
colabora, cum se vor lua deciziile? (5 idei pentru fiecare).
CRITERII DE SUCCES / EŞEC: Cum arată succesul? Cum arată eşecul? (4-5 criterii pentru
fiecare)
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CONEXIUNI: Ce proiecte au legatură cu acesta? Sunt documente sau date ale succesului,
pe care trebuie sa le luăm în considerare.
Pasul 5) După ce s-a răspuns la fiecare întrebare şi a fost argumentată se decide cine îşi va
asuma responsabilitatea să completeze totul, într-un document digital şi să îl distribuie
echipei. După încheierea sesiunii se dă ocazia liderului echipei să clarifice orice aspecte.
Pasul 6) Se finalizează cu un check-out, întrebând fiecare persoană care va fi următorul lor
pas în legatură cu proiectul.
EXERCIŢIUL: SĂ VORBIM DESPRE ÎNVĂŢARE/COLABORARE
Scopul exercițiului este să identifice starea generală a echipei pentru continuarea în bune
condiții a activității.
Descrierea - formatorul/cadru didactic face pe foaia de flipchart un cerc care va fi împărțit
apoi în 5 sectoare (3 mai mari și 2 mai mici). În sectoare, va fi scris STOP, START,
CONTINUĂ, MAI PUȚIN, MAI MULT- vezi anexa-.
Participanții se focusează pe acțiunile care ajută sau strică, identifică pașii necesari pentru a
eficientiza munca. Exercițiul oferă posibilitatea conștientizării punctelor tari și a celor slabe,
reflectării asupra propriilor comportamente.
Momentele de frustrare apărute determină învățarea.
Exercițiul favorizează dinamica grupului.
Formatorul va începe apoi discuția despre a da și a primi feedback-ul:
Să primești feedback-ul este responsabilitatea ta. Cum faci? Îl primești, îl scuturi (iei ce ți se
potrivește, identifici sursele…), apoi îl dai mai departe.
Ce v-a surprins când ați realizat exercițiul? Ce ați identificat?
Ce sperați să obțineți folosind acest exercițiu?
Când și în ce activități puteți folosi exercițiul?
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JOCUL DE ASUMARE
Scopul acestui joc de asumare, este de a clarifica presupunerile pe care le au membrii
grupului unii despre alţii şi să construiască sugestii constructive pentru a lucra împreună
eficient în viitor. Jocul de asumare este bazat în jurul creerii unui spaţiu în care participanţii
să se simtă în siguranţă, să îşi împărtăşească şi să îşi răspundă presupunerilor celorlalţi.
Când se lucrează cu o echipă de persoane din background diferit, sau din culturi diferite, se
întamplă să aibă diferite presupuneri unii despre ceilalţi. Dizolvând aceste presupuneri vor
reuşi să se cunoască mai bine unii pe ceilalţi, acesta fiind primul pas în construirea unei
echipe eficiente.
INTENŢIA: este de a câştiga o înţelegere mai bună a diversităţii grupului şi cum indivizii pot
beneficia de experienţa şi calităţile unul altuia în cadrul grupului.
REZULTATUL DORIT: al acestui exerciţiu este de a crea o atmosferă sinceră şi onestă în
cadrul grupului
PAŞII:
1. Împarte grupul în perechi şi cere fiecărei perechi să găseasă un colţ mai retras din
încăpere.
2. Primul individ începe prin a spune presupuneri care încep cu propoziţia:
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Presupun că tu…
Presupun că tu presupui despre mine că…
Cred că colaborarea noastră ar beneficia din…
După ce prima persoană a terminat, a doua persoană începe să îşi spună
presupunerile, despre prima persoană.
4. Este bine ca fiecare să ajungă să împartă presupuneri cu toată lumea din grup dar nu
este obligatoriu.
REGULILE:
1. Nu există presupuneri corecte sau greşite, persoana este încurajată să se centreze
atât pe aspectele pozitive, cât şi pe cele negative, pentru o imagine de ansamblu în
general.
2. Persoana care primeşte feedback-ul ascultă în tăcere.
3. Presupunerile şi aprecierile pe care oamenii le fac, sunt cadouri şi oportunităţi de a
vedea o nouă perspectivă.
ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE: Grupul se auto-organizează şi nu are nevoie de
facilitator.
TIMP: Depinde de mărimea echipei. 15-20 min / fiecare persoană.
MATERIALE: Nu sunt necesare materiale.
VARIAŢII:
Dacă echipa este relativ mică 3-5 membri, se poate face împreună într-un cerc, cu fiecare
persoană pe rând, acceptând feed-backul cu presupuneri din partea grupului şi oferind la
rândul ei, acelaşi lucru.
-„Consider că ai contribuit la această echipă prin…”
3.

HARTA COMPETENŢELOR
SCOPUL realizării unei hărţi a competenţelor este de a crea o înţelegere comună a
capacităţilor din cadrul echipei şi de ce capacităţi duceţi lipsă.
Când se lucrează într-o locaţie nouă, una dintre cheile cele mai importante spre succes este
să ai o echipă capabilă cu care să lucrezi. Este dificil să ştii de ce aptitudini ai nevoie, într-un
context nou, şi ce apitudini utile deţine echipa ta. Prin acest instrument se clarifică de ce
abilităţi noi are nevoie echipa, ce abilităţi deţine deja echipa.
INTENŢIA acestui instrument ajută echipa să aibă o imagine realistă asupra a ceea ce poate
să facă şi în ce domenii are nevoie de asistenţă.
REZULTATUL DORIT al acestui instrument este de a crea o hartă vizuală care arată în mod
clar de ce competenţe are nevoie echipa şi ce competenţe au deja.
PAŞII:
1. Cereţi membrilor grupului să scrie ce competenţe cred ei că sunt importante pentru
implementarea iniţiativei la care lucraţi.
2. Se creează o listă a tuturor competenţelor de care este nevoie.
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3. Se crează o hartă tip pânză de păianjen sau cercuri concentrice pentru a trece
compentenţele fiecăruia şi nivelul lor de dezvoltare.
4. Se dă fiecărui membru a echipei o copie transparentă a hărţii competenţelor.
5. Fiecare membru al echipei îşi completează pe harta transparentă cu marckerul nivelul
competenţelor.
6. Toate foile membrilor echipei se suprapun peste harta originală şi se obţine astfel
harta competenţelor membrilor echipei.
REGULI: Toţi participanţii sunt responsabili pentru judecarea propriului nivel de compenenţe.
ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI:
1. Un lider care să prezinte şi să pregătească exerciţiul.
2. Membrii echipei sunt responsabili să participe la exerciţiu şi să fie deschişi la idei noi,
în ceea ce priveşte, de ce capacităţi noi are nevoie echipa.
TIMP: Acest proces poate dura de la 30 minute la 2 ore depinde de cât de mare este echipa
şi cât de complexă este iniţiativa.
MATERIALE:
1. Tablă, flipchart;
2. Post-it-uri;
3. Hârtie A4 şi folii transparente, pentru a crea harta competenţelor;
4. Markere colorate pentru a colora hărţile.
VARIAŢII: Poate fi folosit ca instrument de evaluare a proiectului sau în auto-evaluarea
competenţelor elevilor în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională.
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PUNCTE TARI/PUNCTE SLABE
Scop: dezvoltarea capacității de a-și pune întrebări, de a identifica punctele tari și punctele
slabe.
Desfășurare: Facilitatorul va scrie pe foaia de flipchart două coloane, iar pe ele două
întrebări:
Ce a ajutat?
Ce a împiedicat?

Sugestii pentru conducător:
1. Facilitatorul invită cursanții/elevii să identifice cauzele, situațiile, atitudinile care au
ajutat și cele care au împiedicat cu scopul declarat de ameliorare a activității, de
identificare a noii soluții.
2. Coordonatorul va fi interesat de percepția cursanților: se axează pe ce a împiedicat
sau pe ce a ajutat?Cu care încep?
3. Intervine, la nevoie, prin întrebări specifice pentru a genera noi obiective constructive.
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4. Va facilita, prin discuție colectivă, conștientizarea individuală asupra propriei percepții
de gândire, acțiune.
Varianta 2
Care au fost cunoștințele, abilitățile, atitudinile, comportamentele/acțiunile care ne-au ajutat
să îndeplinim sarcina ?
Cunoștințele
Abilitățile
Atitudinile
Comportamentele/acțiunile

Sugestii pentru conducător:
Această variantă poate fi folosită de profesorul facilitator care dorește să crească motivația
elevilor, să-i ajute să se autoevalueze, să identifice exact unde sunt și ce ar trebui să facă ca
să producă schimbarea/învățarea.
Exercițiul poate fi un bun instrument pentru formatorul, metodistul, mentorul, consilierul,
cadrelor didactice care doresc schimbarea, îmbunătățirea și eficientizarea activității.
Varianta 3
Ce ne-ar fi trebuit ca să reușim/obținem un rezultat mai bun etc?
Știu
Ce să fiu?
Atitudini

LOCUL DE PARCARE
Metodă clasică folosită pentru a-i ţine pe participanţii la întâlniri şi activităţi specifice
concentraţi pe tema specifică. În timpul discuţiilor de la diferite întâlniri de lucru, întotdeauna
vor apărea întrebări care par să fie importante dar nu întotdeauna complet relevante pentru
acel moment al discuţiei. Aceste întrebări sau probleme vor fi „parcate” pe coala de flipchart,
pentru a fi reluate şi a se căuta un răspuns pentru ele mai târziu. Această practică ne ajută
să ne asigurăm că întrebări importante nu vor rămâne uitate, dar şi că grupul de discuţie
poate rămâne concentrat pe discuţiile importante, fără a fi întrerupt de întrebări care suportă
amânare.
Timp necesar: 5-30 minute
Mărimea grupului: 2-40 participanţi
Nivelul de facilitare: începător
Zona de confort: sigur
Materiale necesare: creioane, markere colorate, flipchart, bileţele colorate
Pasul 1:
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La începutul întâlnirii sau a workshopului, explicaţi grupului că urmează să folosiţi un „loc de
parcare” pentru întrebările ulterioare.
Scrieţi o literă “P” mare în partea de sus a unei coli de flipchart şi lipiţi această foaie pe un
perete la vedere. Explicaţi-le participanţilor că, de câte ori va apărea vreo idee nouă sau o
întrebare care nu este în mod direct legată de subiectul actual, o veţi scrie pe un bileţel
colorat şi o veţi lipi pe coala de flipchart. Menţionaţi că oricare dintre membrii grupului pot
posta la rândul lor întrebări la „locul de parcare”, ori de câte ori au nevoie.
Pasul 2:
Folosiţi cele explicate la început, în timpul workshopului.
Pasul 3:
Pe măsură ce vă apropiaţi de încheierea sesiunii de lucru, asiguraţi-vă că mai aveţi timp
suficient şi pentru a relua întrebările, ideile plasate pe coala de flipchart, la “locul de parcare”.
Luaţi-le pe rând şi discutaţi-le.
FISHBOWL – ARTA ASCULTĂRII ACTIVE
Ce este?
Fishbowl sau „tehnica acvariului” este o metodă de facilitare a dialogului între experţi într-un
mod care îi expune pe ceilalţi la propriile cunoştinţe şi în acelaşi timp ajută la înţelegerea
colectivă a unui subiect.
Participanţii care au cunoştinţe (peştii) stau într-un cerc şi discută o serie de probleme,
înconjuraţi de un alt grup mai mare de participanţi, care sunt observatorii şi formează un cerc
mai lărgit în jurul primilor (acvariul).
Cercul interior este spaţiul unde se discută, se aduc contribuții, se dezbate. Cei din cercul
exterior, observatorii, ascultă activ, se ridică și se mută în rolul peștilor atunci când simt că
vor să participle la discuție.
Când să o folosim?
1. Ca o alternativă la dezbaterile tradiționale;
2. Pentru a întări și a susține participarea activă;
3. Pentru a atinge subiecte controversate, sensibile;
4. Pentru a evita prezentări lungi și inutile.
Cum să o aplicăm?
1. Identificați doi sau trei experți (participanți care au experiență în subiectul care este
discutat);
2. Instruiți experții în ceea ce urmează să se întâmple, în cum se desfășoară Fishbowl;
3. Aranjați un cerc mai mic de scaune în centru, înconjurat de un cerc mai larg de
scaune, cu trei sau patru scaune în plus, ca să asigurați mobilitatea participanților.
4. Începeți sesiunea cu experții din cercul din mijloc.
5. Explicați procesul, obiectivele și problemele care vor fi discutate
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6. Participanții din cercul din afară vor observa întotdeauna în liniște procesul, iar acest
principiu trebuie transmis cu insistență de către facilitator.
7. De îndată ce subiectul sau timpul alocat au fost epuizate, facilitatorul ar trebui să
sumarizeze discuția, iar apoi să acorde timp pentru o discuție suplimentară în care să
se reia punctele cheie, comentariile interesante și sentimentele resimțite legat de
anumite probleme apărute. Participanții vor fi încurajați să-și dezvolte propriile
concluzii și să se exprime liber.
Timp necesar:
 Introducerea metodei și a obiectivelor/întrebărilor de ghidare ale discuției (10 minute)
 Discuțiile în acvariu (60 minute)
 Debriefing (20 minute)
Materiale necesare:
- Câte un scaun pentru fiecare participant, plus trei sau patru scaune goale;
- Flipchart și markere pentru cel care va lua notițe.
Cum se poate adapta?
Împărțiți participanții în două grupuri. Fiecare grup va nota două – patru întrebări pentru
celălalt grup. Primul grup se va așeza apoi în cercul interior și va discuta întrebările adresate.
După ce toți cei din cercul interior au avut ocazia să vorbească, inversați rolurile astfel încât
cel de al doilea grup va avea ocazia să se așeze în cercul din mijloc și să răspundă la
întrebările primului grup.
Un Fishbowl pentru feedback este o variantă de fishbowl care presupune interacțiune directă
între cercul interior și cercul exterior. Participanții din interior vor discuta subiectul propus
pentru 15 minute, apoi își vor întoarce scaunele cu fața către scaunele din cercul exterior.
Fiecare dintre participanții de pe rândul extern vor avea ocazia să acorde feedback, întrebări,
comentarii, direct fiecăruia dintre participanții din mijloc. Apoi aceștia vor avea ocazia să
revină în cercul interior și să încorporeze în discuție noile informații, în timp ce cei din exterior
vor rămâne din nou în liniște. După trasarea concluziilor acestui rând, cele două grupuri își
vor schimba locurile și procesul va fi repetat.
METODA „ASALTULUI DE IDEI” BRAINSTORMINGUL
Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi
inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o
parte. Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor
spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Un brainstorming durează în
jur de o jumătate de oră şi participă în medie 10 elevi sau grupuri de minim 10 elevi. Se
expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare îşi spune părerea despre cele expuse şi
absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile. O variantă a
brainstormingului este brainwritingul.
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O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se
poate dovedi o acţiune foarte constructivă.
Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele: deschiderea sesiunii de brainstorming,
o perioadă de acomodare de 5-10 minute, partea creativă a brainstormingului, prelucrarea
ideilor şi stabilirea unui acord.
În deschiderea sesiunii de brainstorming se prezintă scopul acesteia şi se discută tehnicile şi
regulile de bază care vor fi utilizate.
Perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în
atmosfera brainstormingului. Este o mini-sesiune de brainstorming unde participanţii sunt
stimulaţi să discute idei generale pentru a putea trece la un nivel superior.
Partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca
în timpul derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a
trecut şi cât timp a mai rămas. Să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai
acorde câte 3-4 minute în plus. În acest interval de timp grupul participant trebuie să fie
stimulaţi să-şi spună părerile fără ocolişuri.
La sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate
şi puse în discuţie şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. Este momentul
în care se vor elimina sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se
face şi o evaluare a sesiunii de brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea
sesiunii. Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia
timpului şi punctele care au reuşit să fie atinse.
Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune
părerea şi vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să
stabilească singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut.
Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru ideile
lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare
a procesului în sine.
Fiecare dintre noi este o persoană creativă sau are anumite laturi creative. De multe ori
ideea este “omorâtă” chiar de către creatorul ei de frica înfruntării criticilor colegilor săi, de
teama de a nu se face de râs. Autocritica distruge momentul în care o idee creativă este
irosită înainte de a prinde viaţă. Brainstormingul funcţionează după principiul: asigurarea
calităţii prin cantitate şi îşi propune să elimine exact acest neajuns generat de autocritică.
 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedinţe reuşite de brainstorming:
1. Nu judecaţi ideile celorlalţi – cea mai importantă regulă.
2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate.
3. Căutaţi cantitate, nu calitate în acest punct.
4. Notaţi tot.
5. Fiecare elev este la fel de important.
34

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA
Working together in a green, competitive and inclusive Europe

SEE and cha(lle)nge

6. Naşteţi idei din idei.
8. Nu vă fie frică de exprimare.
ŢINTA ÎN IMAGINI
Scopul exercițiului:favorizarea exprimării libere, logice și a creativității folosind imaginile.
Descrierea - formatorul/cadru didactic face pe foaia de flipchart patru cercuri concentrice. În
centru va fi scris WHY? (DE CE?), în următorul cerc HOW? (CUM?), apoi, WHAT? (CE?) ,
iar pe ultimul cerc WHO?(CINE?)- vezi anexa- .Formatorul oferă participanților imagini,
reviste cu imagini și le cere să aleagă imaginile potrivite subiectului propus (exemplu
Schimbare, Libertate, Drepturi, Egalitate…), să le așeze la locul potrivit , fără să vorbească.
După finalizarea posterului, fiecare participant explică alegerea făcută, ce reprezintă, cum
interpretează alegerea făcută.
Pentru coordonator:
Participanții aleg imagini, le lipesc, urmăresc obținerea unui produs finit realizat în grup,
propria implicare în realizarea posterului, apoi verbalizează.
Exercițiul oferă posibilitatea dezvoltării creativității, dar și a raționamentului, favorizează
coeziunea grupului, comunicarea.
Dacă este necesar,dați explicații, exemple.
DE CE? Am nevoie de un aspirator? ( să îmi fac munca mai ușoară), DE CE e nevoie să
învățăm ceasul? (să știu când pleacă trenul, să merg la școală…orientez temporar)
CUM? – folosesc, mă ajută, procesul,procedele, abilitățile, atitudinile de care am nevoie, cum
au fost obținute rezultatele, cum împărtășim cunoștințele, rezultatele?, abordare critică,
creativitate, futurologie.
CE? –etapele de parcurs, învățare reflexivă, ce a fost eficient, ce trebuie schimbat, resurse
necesare, ;
CINE? – pe cine am alături?, cine are expertiză?, cine are motivație?;
Cum vi s-a părut activitatea? De ce credeți că nu v-am lăsat să vorbiți? Ce v-a surprins când
ați realizat exercițiul? Ce ați identificat?Când și în ce activități puteți folosi exercițiul?
Anexe:
METODA TURUL GALERIEI
Problema:
Cum se pot utiliza la maximum spaţiile de expunere din clasǎ și cum se pot obţine materiale
care merită expuse?
Provocarea:
Sa organizǎm spaţii de expunere în clasǎ care sǎ susţinǎ procesul de învǎţare al tuturor
elevilor și sǎ le rǎsplǎteascǎ succesele.
Ce putem face?
1. Creaţi afișe care sǎ fie reprezentative pentru programa urmatǎ.
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2. Expuneţi lucrǎrile elevilor care sunt reprezentative pentru programa urmatǎ.
3. Schimbaţi frecvent exponatele.
Exemplu: crearea de afișe cu mesaje anti-violenţǎ.
1. Atunci când au terminat afișele, elevii le vor expune pe pereţii sǎlii de clasǎ, în ordinea
crescǎtoare a numǎrului grupei;
2. Fiecare elev ia în mânǎ un creion și pleacǎ într-un tur al galeriei;
3. La început, grupul 1 va fi în faţa afișului grupei numǎrul 2, grupa 2 în faţa afișului grupei
numǎrul 3, etc.;
4. Elevii studiazǎ fiecare exponat și își noteazǎ concluziile pe foaia albǎ din dreptul
exponatului;
5. Dupǎ examinarea fiecarui afiș, se vor întoarce la cel întocmit de ei și vor citi notele
colegilor și vor discuta cum pot acestea să le ȋmbunǎtǎţeascǎ munca.
VALORILE
Scop: ierarhizarea şi prioritizarea valorilor
Categoria de vârsta: 12 ani-100 de ani
Număr de participanţi: peste 3
Materiale: coli de hârtie şi pixuri
Durata: 15 min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: pasiv
Conţinut:
- Fiecare participant va scrie pe colţurile unei coli de hârtie valorile care îl determină să facă
un anumit lucru.
- După ce scriu, animatorul le spune că vor trebui să renunţe la una din valorile scrise,
rupând colţul respectiv şi aruncându-l la coş.
- Apoi pe rând vor trebui să mai renunţe la încă 2 valori.
- La final se face evaluare: cum s-au simţit renunţând la aceste valori, care au fost criteriile
de selecţie de care au ţinut cont etc.
EXTRATERESTRUL
Scop: Dezvoltarea atenţiei
Categoria de vârsta: 9 ani-100 de ani
Număr de participanţi: 10 - 15
Materiale: biletele identice, împăturite, egale ca număr cu cel al participanţilor la
joc: pe unul dintre biletele este scris "P" (poliţistul), pe altul este scris "E.T."
(extraterestrul), iar pe restul bileţelelor este scris "O" (om); un săculeţ / recipient pentru
bileţele
Durata: 20 min
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Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: calm
Conţinut:
1. Fiecare jucător îşi alege un bileţel din săculeţ şi verifică ce literă se afla scrisă
pe el. Niciun jucător nu are voie să vadă ce este scris pe bileţelele extrase de
ceilalţi.
2. Bileţelele astfel împărţite vor atribui fiecărui jucător rolul pe care îl va avea în
timpul jocului:
Poliţistul - jucătorul care a extras biletul cu litera "P",
Extraterestrul - jucătorul care a extras biletul pe care este scris "E.T."
Oamenii - jucătorii ce au pe bilete litera "O"
3. Poliţistul îi arată biletul conducătorului de joc, iar acesta îl prezintă tuturor
participanţilor. Extraterestrul şi oamenii nu îşi divulga rolurile.
4. Jocul începe la semnalul conducătorului: Poliţistul stă deoparte şi observă
mulţimea; Extraterestrul şi Oamenii se plimbă şi se salută doi câte doi,
strângându-se de mână.
5. De fiecare dată când Extraterestrul saluta un Om, îi strânge discret mâna de trei
ori şi îşi continuă drumul. La rândul său, Omul este obligat să mai salute încă
un Om, după care se aşează pe jos, rămânând nemişcat (eventual, se poate
juca la început mai simplu, fără regula salutarii încă unui Om). Semnul
Extraterestrului (strângerea specială a mâinii) nu trebuie să fie vizibil de către
ceilalţi jucători şi nu trebuie să dureze mai mult decât o strângere de mâna
obişnuită între doi Oameni.
6. Oamenii nu au voie să-l deconspire pe Extraterestru sub nicio formă (prin vorbe
sau gesturi).
7. Poliţistul trebuie să-l identifice pe Extraterestru după victimele sale. Când
considera că a descoperit cine este Extraterestrul, spune 'STOP!' şi îi comunică
părerea sa conducătorului de joc.
8. Dacă presupunerea Poliţistului nu se confirmă, jocul continuă. Dacă Poliţistul a
greşit de trei ori, jocul se termină cu victoria Extraterestrului. Jocul se mai poate
termina în favoarea Extraterestrului dacă acesta reuşeşte să imobilizeze toţi
Oamenii fără să fie identificat de Poliţist.
9. Dacă Poliţistul îl identifică pe Extraterestru, toţi Oamenii sunt salvaţi şi jocul se
termină cu victoria acestora.
10. La sfârşitul jocului, toate bileţelele sunt puse la loc în săculeţ, iar jocul se reia
prin împărţirea bileţelelor ca la început. Se împart participanţii în 3 echipe
egale.
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EXERCIŢII DE ENERGIZARE ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII
PUZZLE Obiectiv: energizare în tmpul activităţii
Jumătate dintre membrii grupului sunt legaţi la ochi, cealaltă jumătate nu. Cei legaţi la ochi
realizează puzzle-ul pe baza instrucţiunilor verbale a celor care văd piesele de puzzle. Cei
legaţi la ochi sunt singurii care au voie să atingă piesele de puzzle. Când puzzle-ul este gata,
se schimbă rolurile, cei care au dat instrucţiunile vor fi legaţi la ochi şi invers.
MASA
Obiectiv: energizare în tmpul activităţii
Mâinile şi picioarele participanţilor sunt legate între ele: picior cu picior, mână cu mână.
Grupul formează un cerc, astfel încât membrii grupului sunt poziţionaţi cu spatele spre
centrul cercului. Sarcina este să mute vasele de pe o masă pe alta, ca un grup compact.
Exerciţiul este realizat când toate vasele sunt pe cealaltă masă, inclusiv faţa de masă, şi
lumânarea este aprinsă.
CROSUL
Obiectiv: energizare în tmpul activităţii
Grupul are 3-4 lăzi/cutii de sticle, şi o scândură de lemn. Toţi membrii grupului trebuie să
stea aşezaţi pe lăzi, în acelaşi timp şi să se mişte întregul grup, fără a cădea de pe cutii, 1015 metri în faţă, utilizând doar lăzile şi scândura de lemn. Toată lumea trebuie să rămână pe
cutii în acelaşi timp, fără a cădea.
REŢEAUA
Obiectiv: energizare în tmpul activităţii
Membrii grupului trebuie să treacă printr-o reţea de sfori, astfel încât fiecare gaură să fie
utilizată doar o dată. Asfel, fiecare membru al grupului, va avea propria lui gaură prin care va
trece. Grupul va trebui să decidă care a cui este. Sarcina este îndeplinită, când grupul se află
de partea cealaltă a reţelei de sfori.
CAMERA ÎNTUNECATĂ
Obiectiv: energizare în tmpul activităţii
Într-o cameră întunecată la propriu, se află diferite obiecte pe podea, pe mese, scaunele şi
fotoliile sunt întoarse cu picioarele în sus. Aceste obiecte pot fi jucării, haine, fructe, legume.
Important este ca ele să fie simţite la atingere, cât mai diferit şi să fie de mărimi diferite. De
altfel trebuie să fie obiecte sigure, ca participanţii la joc să nu se rănească. Sarcina pentru
grup este să găsească forma şi locul obiectelor din cameră şi să identifice ce sunt aceste
obiecte. După 7 minute, participanţii ies afarǎ, din cameră, şi desenează imaginea lor
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mentală despre cameră, pe o hârtie, după care pot vedea camera şi să compare cu desenul
lor.
Activitǎţile pot fi realizate sub forma unui concurs pe echipe formate din 4-5 membrii,
sarcinile trebuie efectuate ȋntr-o anumitǎ ordine și cȃștigǎ echipa care finalizeazǎ
prima, cele 5 sarcini pr
„VULPEA ȘI IEPURELE”:
Obiective: exerciții de energizare; dezvoltarea calităților motrice: viteza, rezistența
,îndemânarea;
Procesul de desfășurare: copii sunt așezați în cerc, iar unul dintre ei este ales să
reprezinte vulpea; el va sta în centrul cercului; vulpea trece pe la toți copii spunând versurile:
”Eu sunt vulpea roșcată
Iepure păzește-ți blana
Am fugit eu după tine
Dar și tu gonești prea bine.
Mi-ai scăpat o dată-n drum
Teafăr n-ai să scapi acum!”
Copilul la care se termină numărătoarea devine iepure, el fuge în jurul cercului, iar vulpea
încearcă să-l prindă. După ce vulpea l-a prins, conducătorul cercului alege o altă vulpe și
jocul reîncepe.
Evaluare: copiiI sunt apreciați verbal pentru modul în care au participat la joc.

METODE DE LUCRU PE GRUPE
GRUPUL DE DISCUȚIE / „BUZZ GROUP”
Participanţii sunt împărţiţi în perechi sau grupuri de trei persoane.
Scopul este împărtăşirea opiniilor referitoare la o problemă specifică, precis delimitată în
vederea creşterii gradului de implicare a participanţilor în formare, concentrarea atenţiei
pe o anumită temă, verificarea modului de înţelegere a unei probleme..
Timp de lucru 10-15 min.
GRUPUL BULGĂRELE DE ZĂPADĂ
Scopul este de a rezolva o sarcină într-un mod în care tot grupul cade de acord.
Se defineşte sarcina, apoi fiecare participant îşi notează propria soluţie (5 -10 min)
Se împarte grupul mare în perechi şi realizează iar sarcina, într-un timp de 2 ori mai mare
decât cel anterior.
Se formează grupuri de cate 4, prin reunirea perechilor şi realizează iar sarcina, într -un
timp de 2 ori mai mare decât cel anterior.
Pe aceeaşi procedură se fac grupuri de 8, apoi se raportează în plen soluţiile.
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BROASCA ȚESTOASĂ
Se realizează mai multe subgrupuri şi se rezolvă o sarcină, apoi fiecare subgrup
numeşte 1-2 raportori care se întâlnesc separat, fac schimb de idei, după care se întorc la
grupul de origine unde împărtăşesc cele constatate la celelalte grupuri.
Turul galeriei
Participanţii lucrează în grupuri şi reprezintă munca lor pe foaie de format mare sub forma
unui afiş. Produsul poate fi o diagramă, o schemă, o reprezentare simbolică (printr-un
desen sau o caricatură), etapele esenţiale surprinse în propoziţii scurte, etc..
Participanţii vor face o scurtă prezentare în faţa întregului grup a proiectului lor explicând
semnificaţia afişului şi răspunzând la eventuale întrebări.
Apoi participanţii vor expune afişele pe pereţi alegând locurile care li se par cele mai
favorabile. Lângă fiecare afiş se va lipi o foaie goală pe care se poate scrie cu marchere
sau creioane colorate.
Grupurile de participanţi să opresc în fata fiecărui afiş, îl discută şi notează pe foia albă
anexată comentariile, sugestiile şi întrebările lor. Această activitate poate fi comparată cu
un tur al galeriei de afişe.
Se revine la produsele iniţiale, se compară cu celelalte şi citesc comentariile făcute de
colegii lor în foile anexate. Se poate continua cu un răspuns al grupului la comentariile şi
întrebările din anexe.
DESENEAZĂ O LUNĂ!
Categoria de vârsta: 7 - 80 ani
Număr de participanţi: 5 - 15
Materiale: un instrument de scris sau o pensulă
Durata: 10-25 min
Locul de desfăşurare: interior
Ritmul: liniştit
Conţinut:
1. Toţi membrii grupului stau în cerc pe scaune, inclusiv formatorul şi 1-2 asistenţi.
2. Instrumentul de scris sau pensula trece din mână în mâna pe la fiecare jucător.
Când cineva primeşte pensulă (să zicem), are sarcina de a desena în aer o lună cât
mai frumoasă, apoi aşteaptă evaluarea formatorului şi abia după aceea
(obligatoriu!) va da pensula mai departe.
3. Formatorul "evaluează" fiecare desen, apreciind ca "frumoase" numai desenele
celor care au mulţumit în momentul în care au primit pensulă!
4. Jocul continuă până când, ajutaţi fiind şi de indiciile formatorului şi de "exemplul
pozitiv" dat de formator, asistenţi şi cei care s-au prins deja, toţi jucătorii descoperă
regulă.
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ELEFANT, GIRAFĂ, PALMIER
Scop: dezvoltarea atenţiei Categorie de vârstă: 7-11 ani
Număr de participanţi: minim 12
Materiale: nu sunt necesare
Durata: 10-15 minute
Locul de desfăşurare: interior/exterior
Ritm: moderat
Conţinut: se formează un cerc cu o persoană în mijloc care va indica un membru
din cerc, care împreună cu vecinii trebuie să formeze ceea ce se strigă. Elefant:
persoană din mijloc va forma un trunchi de elefant, punându-şi braţele în faţa sa,
încrucişate la încheietura palmelor; persoanele de pe fiecare parte a persoanei
respective vor forma urechile, aplecându- se spre aceasta cu mâinile la gură, ca şi
cum i-ar şopti ceva. Girafă: persoană din mijloc va ridică braţele întinse şi cu
degetele strânse deasupra capului; vecinii se vor ţine de mijlocul celui din mijloc,
aplecându-se. Palmierul: persoană din mijloc va ridică braţele deasupra capului în
formă de "y" cu degetele deschise; vecinii vor face acelaşi lucru înclinându-se în
exterior.
Menţiuni: jocul trebuie jucat în ritm rapid şi se pot inventa şi alte animale, obiecte,
etc.
OGLINDA
Categoria de vârsta: 7- 90 ani
Număr de participanţi: 2-20
Materiale: Durata: 5-10 min
Locul de desfăşurare: interior
Ritmul: liniştit
Conţinut:
Imitarea cât mai exactă a mişcărilor persoanei din faţă.
1. Participanţii formează 2 şiruri, la 2-3 metri distanţă între ele. A evita râsul, a
menţine liniştea. A menţine exactitudinea ritmului mişcărilor, sincronizarea etc.
(comunicare şi nu "la mine-i mai greu").
2. Participanţii dintr-un şir încep, făcând o serie de gesturi, care sunt copiate, ca
într-o oglindă, simultan, de partener. Animatorul dă semnalul începutului şi
sfârşitului. Terminând, participanţii rămân la locurile lor, observându-şi
colegul. Apoi, schimbă rolurile.
3. Evaluare: în ce rol ne-am simţit mai bine? A fost dificil să copiem gesturile
partenerului?
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ECHILIBRUL COLECTIV
Scop: Favorizarea încrederii şi cooperării. Stimularea simţului cooperării.
Categoria de vârsta: peste 10 ani
Număr de participanţi: 10
Materiale: Durata: 10 min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: activ
Conţinut:
1. Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini, încercând să obţină
echilibrul, lăsându-se să cadă unii în exterior, alţii în interior.
2. Participanţii trebuie să se lase să cadă foarte lent pentru ca să se obţină
echilibrul în cadrul grupului.
3. Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini.
4. Se face numărătoarea de la 1 -2. Persoanele care au numărul 1 se vor
înclina înainte, cele cu numărul 2 înapoi.
5. Exerciţiul dat trebuie efectuat foarte lent. După ce se obţine echilibrul cei cu
numărul 1 se vor înclina înapoi, iar cei cu numărul 2, înainte.
6. Jocul se finalizează printr-o scurtă discuţie de evaluare: Ce dificultăţi au
întâmpinat ? Ce probleme există în viaţa reală ce blochează încrederea în
cineva?
DACĂ AŞ FI …
Scop: stimularea capacităţii de exprimare a caracteristicilor unor persoane,
verificarea percepţie persoanelor din jur faţă de propria persoană
Categoria de vârsta: 6 ani-100 de ani
Număr de participanţi: peste 5
Materiale: hârtie, pixuri
Durata: 10 min-30 min
Locul de desfăşurare: interior - exterior
Ritmul: activ
Conţinut:
Fiecare participant va trebui să scrie pe un bileţel continuarea la două afirmaţii:
"dacă aş fi .... aş face ... ", ”într-un grup îmi place...".
Biletele se adună împăturite şi se reîmpart participanţilor spre a fi citite cu voce
tare, trebuind să ghicească cine a scris bileţelul şi să facă o scurtă caracterizare a
persoanei respective în funcţie de răspunsurile date.
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PĂIANJENII
Scop: dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea capacitaţii motrice
Categoria de vârstă: 7-14 ani
Număr de participanţi: peste 12
Materiale: nu sunt necesare
Durata: 10-20 de minute
Locul de desfăşurare: exterior
Ritm: alert
Conţinut: grupul de copii se împarte în minim trei grupe de minim patru participanţi.
Fiecare grup formează cercuri ţinându-se de mână. Trebuie să încerce să
captureze alte persoane din grupurile adverse trecând mâinile peste cap până la
nivelul umerilor celui pe care îl capturează. Nu au voie să-şi dea drumul de la mâini
pe perioada jocului, cercul care se desprinde este sancţionat.
SCULPTURI
Scop: perceperea propriului corp, stimularea cooperării Categoria de vârsta: 5-100
de ani Număr de participanţi: să fie număr par
Materiale: Durata: 15 min
Locul de desfăşurare: oriunde
Ritmul: lent
Conţinut:
1. Se vor face perechi de câte 2 persoane: una va fi lutul alta sculptorul.
2. Lutul se va lăsa modelat de către sculptor.
3. Animatorul poate să ofere instrucţiuni pentru sculptor: teme de modelare din filme,
autoportret, cum vreau să te văd etc.
4. După ce se termină sculptura se pot inversa rolurile.
5. La evaluare se poate urmări: care este rolul în care s-au simţit cel mai bine şi de
ce? Care este poziţia în care s-a regăsit cel mai bine? Dacă sculptorul a simţit dacă
se simte bine sau nu într-o anumită poziţie? etc.
6. tema curăţeniei după joacă este următorul:

EXERCIŢII DE INTERCUNOAȘTERE
POVESTEA CEASULUI MEU
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
Nivelul de dificulate: Mediu
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase;
Obiective: eliberarea tensiunii, relaxare, divertisment, intercunoaştere;
Descrierea exerciţiului:
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Elevii sunt împărţiţi în grupuri mici (3-4 elevi / grup)
1.Profesorul cere să se povestească în grupurile mici povestea ceasului fiecăruia. Ex:
de unde ai ceasul?
2. După asta, fiecare îşi schimbă grupul, astfel încât să se formeze acum alte grupuri
noi, şi în aceste grupuri, îşi împărtăşesc ce anume fac ei de obicei în acest moment al
zilei, în timpul week-endului?
3. Din nou, în noile grupuri fiecare dintre elevi este rugat să spună 3 povestioare
despre ei, iar una dintre ele să fie o minciună. Ceilalţi trebuie să ghicească care dintre
cele 3 povestioare este o minciună. Profesorul trebuie să ofere un exemplu, şi să
întrebe întregul grup care din cele 3 povestioare nu este adevărată.
Profesorul trebuie să se plimbe printre grupuri şi să observe când este momentul să le
dea o nouă sarcină. După asta, ar fi bine să se continue cu exerciţiile de
intercunoaştere.
CĂRŢILE SENTIMENTELOR
Categoria: Exerciţiu de autocunoaştere şi intercunoaştere
Nivelul de dificulate: Mediu
Grupul tinta: toate nivelurile de clase
Obiective: exprimarea sentimentelor actuale şi eliberarea tensiunii
Descrierea exercitiului:
Profesorul plasează o grămadă de vederi poştale (de orice tip şi cât mai diferite) pe
podea şi roagă fiecare elev să aleagă una care descrie cel mai bine sentimentelui
lui/ei din acel moment. Este în regulă să aleagă aceeaşi vedere poştală mai multe
persoane.
După ce toată lumea a ales o carte poştală, se aşează în cerc şi argumentează de ce
au ales tocmai acea carte poştală.
Acelaşi exerciţiu poate fi realizat, folosind: jucării sau alte obiecte.
MESAJUL MONSTRULUI
Categoria: Exerciţiu de intercunoaştere
Nivelul de dificulate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: exprimarea sentimentelor actuale şi eliberarea tensiunii
Descrierea exerciţiului:
Participanţii sunt poziţionaţi într-un cerc. Unul dintre participanţi ia o mimică, o
expresie facială care arată ca un monstru şi este transmisă mai departe, persoanei de
lângă. Acea persoană adoptă aceeaşi expresie şi apoi crează alta nouă pe care o
transmite persoanei următoare, şi aşa mai departe.
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RELAXARE
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
Nivelul de dificultate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a învăţa numele celorlalţi într-o manieră distractivă
Descrierea exerciţiului:
Grupul este aşezat în cerc. Liderul se află şi el în cadrul grupului şi ia o poziţie foarte relaxată
şi spune: “Asta este poziţia de relaxare a Alexandrei”. După ce toată lumea ia acea poziţie de
relaxare spun împreună: “aceasta este poziţia de relaxare a Alexandrei”. Apoi, fiecare pe
rând ilustrează propria poziţie de relaxare, pe care ceilalţi o vor repeta.
LA CUMPĂRĂTURI…DE ADJECTIVE
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
Nivelul de dificultate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a povesti despre sine şi a învăţa numele celorlalţi
Descrierea exerciţiului:
Fiecărui participant i se oferă 5 coli de hârtie pe care sunt scrise diferite adjective. Ei trebuie
să se plimbe prin sală, şi să vadă ce adjective au ceilalţi şi să încerce să schimbe adjectivele
între ei, alegând pe cele care îi caracterizează cel mai bine pe ei.
Liderul pune restul adjectivelor pe o masă şi spune că dacă nu au găsit adjectivele adecvate
care să îi caracterizeze, pot alege şi de pe acea masă.
Când toată lumea are 5 adjective corecte, se aşează, şi rând pe rând îşi prezintă adjectivele,
reieşind astfel ce fel de persoane sunt (ex: Numele meu este Andrei şi sunt: leneş, distractiv,
ordonat, mâncăcios).
CUPLUL MERGĂTOR
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
Nivelul de dificultate: Mediu
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a se prezenta unii altora.
Descrierea exercitiului:
Participanţii sunt grupaţi în perechi. Perechile se plimbă pe unde doresc, în perimetrul sălii
unde se realiează exerciţiul. Pentru câteva minute, unul dintre membrii cuplului îi spune
celuilalt diverse de lucruri despre sine (despre şcoală, interese, hobby-uri, de exemplu). Apoi
cealălalt membru va încerca să-şi prezinte partenerul, în grupul mare, amintindu-şi tot ceea
ce i s-a spus. După aceea, rolurile se schimbă
VISELE
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
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Nivelul de dificultate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a afla cât mai multe despre ceilalţi membrii ai grupului
Descrierea exerciţiului:
Fiecare persoană alege să povestească un vis pe care l-a avut. Un alt embru al grupului este
un vizionar, care încearcă sa afle visul, adresând cât mai multe întrebări. Visătorul nu poate
să spună decât că se apropie sau nu de adevăr (cald/rece), în funcţie de cât vizionarul
ghiceşte sau nu. Apoi se schimbă rolurile. Se procedează astfel, până când sunt ghicite
ambele vise.
POVESTEA MEA…MIMATĂ
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
Nivelul de dificultate: Uşor
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a învăţa numele membrilor grupului
Descrierea exerciţiului:
Participanţii sunt împărţiţi în perechi, în timp ce sunt aşezati în cerc. Ei decid cine va povesti
grupului o scurtă povestioară despre ei, despre o experienţă personală. Apoi se aşează unul
în spatele celuilalt, pe rând. Cel din faţă povesteşte (cu mâinile legate la spate). Cel din spate
îşi pune mâinile sub subraţul ceilalte persoane şi încearcă să mimeze povestea relatată de
parterul său.
ZARUL SENTIMENTELOR
Categoria: Exerciţii de încălzire
Nivelul de dificultate: Este nevoie de un grup sigur, cu o coeziune bună
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a încălzi grupul pentru activităţile ulterioare, a procesa emoţiile şi sentimentele
Descrierea exerciţiului:
Elevii sunt grupaţi în grupuri mici, aşezaţi pe jos, în cerc. Fiecare grup are un zar şi o fişă pe
care sunt trecute 6 emoţii, fiecare număr însemnând o emoţie diferită.
1= Ură;
2=Tristeţe;
3= Frică;
4=Plăcere;
5=Iubire;
6=Surprindere.
Fiecare dintre elevi, aruncă cu zarul şi în funcţie de ce număr arată zarul, elevul va împărtăşi
cu ceilalţi când anume a simţit acea emoţie, ultima dată.
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MINGIUŢELE
Categoria: Exerciţii de intercunoaştere
Nivelul de dificultate: Uşor 14
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Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: a invata numele
Descrierea exerciţiului:
10-12 persoane sunt aşezate în cerc. Mingea trebuie să treacă pe la toată lumea, liderul
începe să o arunce, spunând numele celui care trebuie s-o prindă. Când arunci mingea, ridici
mâinile sus, ca un semn că mingea este la tine. A doua rundă se desfăşoară la fel, dar liderul
aruncă grupului mai multe mingi.
LAND – EXERCIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA UNEI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
COPACUL SCHIMBĂRII
Obiectiv: identificarea structurii atitudinale privind rolurile asumate de cadru didactic ca agent
al schimbării.
Activitate individuală, în grup, în plen
"expect the best, but be prepared for the worst"

Îndrumări:
a) Citiți cu atenție cerințele exprimate în tabel pentru fiecare componentă a copacului;
b) Exercițiul va fi efectuat individual, apoi în grup
c) Urmărim schimbarea atitudinii în cele trei componente: cognitivă, afectivă și
comportamentală.
Structura aplicației copacul schimbării:
Rădăcini
Credințe și convingeri privind rolul dascălului ca agent al schimării,
rezistența la schimbare, direcții necesare.

Ramuri

Relațiile dintre profesori și alte categorii profesionale pentru producerea
schimbării
Relațiile profesori-elevi, părinți pentru implementarea schimbării

Frunze

Resurse în implementarea schimbării

Trunchi
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Muguri

Provocările identificate

Spini

Barierele/dificultățile identificate și lucrurile care nu se fac și nu se spun ca
să se producă schimbarea.

Flori

Puncte tari identificate în nevoia de schimbare, implementarea schimbării.

Fructe

Satisfacțiile și realizările obținute în derularea programelor.

CUM NE VĂD CEILALȚI?
Scop: observarea și conștientizarea aspectelor pozitive și a celor negative ale propriei
personalități și a celorlalți. Modalități de acordare a feedback-ului.
Descriere: Activitatea poate fi desfășurată după un discurs / o prezentare realizat/ă de
cursanți. Se solicită celorlalți cursanți să răspundă următoarelor întrebări: Ce a lipsit? Ce aș
vrea să văd mai mult? Ce mi-a plăcut la tine/voi?
Sugestii pentru coordonator: Coordonatorul îi va invita pe toți membrii grupului să
comenteze, să accepte, să dezaprobe sau să aprobe ceea ce au spus și subliniat ceilalți. Va
rezulta o breșă în modul de a ține discursuri, care uneori este cunoscută de individ alteori nu.
CUM PRIMESC EU?
Scop: observarea și conștientizarea aspectelor pozitive și a celor negative ale propriei
personalități și a celorlalți. Modalități de primire a feedback-ului.
Descriere: Activitatea poate fi desfășurată în timpul desfășurării unei activități comune, la
finalul acesteia. Un cursant este în fața celorlalți și primește, pe rând feedback de la ei,
mulțumind apoi pentru ce a primit. Cursanții sunt invitați să completeze următoarele enunțuri:
1. Ai ajutat grupul când………
2. Aș vrea să văd mai mult…………
Sugestii pentru coordonator:
Coordonatorul pregătește participanții în legătură cu modalitățile de primire ale feedbackului:
fără argumentări, dispute, explicații. Iau ceea ce li se potrivește, învață lecția și mulțumesc.
CUM MĂ SIMT?
Scop: conștientizarea propriilor trăiri exprimată creativ.
Descriere: Activitatea poate fi desfășurată la începutul, mijlocul, finalul unei activități. Fiecare
cursant își descrie starea folosind o melodie, pe care o redă de pe telefonul mobil. Cursanții
aleg ordinea în care doresc să se exprime.
Sugestii pentru coordonator:
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Coordonatorul intervine foarte puțin, stimulează nonverbal participanții să se exprime,
desprinde mesajul melodiei fără a cere explicații. Observă fiecare cursant, culege informații
pentru a crea noi contexte de învățare.
IARMAROCUL FERMECAT
Categoria de vârsta: 11 ani - 99 ani
Număr de participanţi:
Materiale: O tablă, sau un perete (amenajat). Cretă sau markere.
Durata: 5-10 min
Locul de desfăşurare: interior
Ritmul: liniştit
Conţinut: Animatorul spune jucătorilor: "imaginaţi-vă că sunteţi la un iarmaroc
imens, unde există totul. Mai mult, el este magic, şi fiecare poate să schimbe o
trăsătură de caracter de care vrea să se debaraseze pe alta. Însă în piaţă se poate
de intrat doar o singură dată".
Fiecare va scrie pe o fişă trăsăturile ce vrea să lase şi pe care la va lua, iar în
paranteză, numele. Tabla, sau peretele reprezintă iarmarocul, şi fiecare vine să lipească
fişa, explicând opţiunea sa.
Apoi, se realizează o analiză generală, comunicând despre valori şi virtuţi, despre
vicii şi slăbiciuni.
Evaluare: Ce dificultăţi ai întâlnit? Cum te-ai simţit în cursul jocului? La ce concluzii
s-ar putea ajunge? etc.
ŞORICELUL PLĂPÂND
Categoria de vârsta: 6 - 14 ani
Număr de participanţi: 15-60
Materiale: creta sau coardă pentru delimitarea spaţiului de joc
Durata: 10-15 min
Locul de desfăşurare: exterior
Ritmul: rapid
Conţinut:
1. Un jucător (sau 2 dacă grupul e foarte mare) este ales să fie pisica şi se
îndepărtează de grup.
2. Ceilalţi jucători sunt şoarecii şi aleg pe unul dintre ei, fără ştirea pisicii, care
să fie şoricelul palpând.
3. Şoriceii se răspândesc pe suprafaţa de joc şi cheamă pisica; aceasta intră şi
ea în spaţiul de joc şi începe să prindă şoareci.
4. Şoriceii nu au voie să iasă de pe suprafaţa de joc; dacă o fac, se considera
că sunt prinşi.
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Toţi şoarecii prinşi sau care au călcat afara ies din joc şi aşteaptă pe
margine, chiţăind asurzitor pentru descurajarea pisicii.
6. Scopul pisicii este să prindă şoricelul plăpând cât mai repede, dar nu ştie
care este acesta. Toţi ceilalţi şoareci au ca obiectiv să-l protejeze pe
tovarăşul lor mai neajutorat cu orice preţ, încercând să distragă atenţia pisicii
(dar fără a face prea evident pe cine protejează). La nevoie, sunt dispuşi să
se sacrifice chiar aruncându-se în fata pisicii şi lăsându-se prinşi pentru a-l
salva pe şoricelul plăpând.
7. Jocul se încheie în momentul în care pisica a reuşit să prindă şoricelul
plăpând într-un ropot de aplauze, pentru pisică dar mai ales pentru şoriceii
care au dat dovadă de spirit de sacrificiu.
După încheierea activităţii
Primul lucru pe care îl facem după încheierea unei activităţi este să rearanjăm spaţiul pe care lam folosit. Aceasta presupune strângerea materialelor proprii, curăţenie, reamplasarea
adecvată a mobilierului.
Pentru strângerea materialelor proprii şi eventual mutarea mobilierului (dacă nu presupune o
solicitare fizică prea mare!) putem beneficia de ajutorul copiilor, care trebuie să fie voluntar (cu
excepţia cazului în care fusese convenit anterior în grup că se vor implica şi ei în aceste
acţiuni). Pe de altă parte însă, este obligatoriu ca toţi copiii să se responsabilizeze şi să facă
curat pe masă şi sub masă unde au lucrat, în
spaţiul verde folosit.
De asemenea, formatorul va participa şi el la activitatea de curăţenie! Un joc amuzant pe tema
curăţeniei după joacă este următorul:
5.

IMAGINEA MEA – IMAGINEA TA
Categoria: Evaluarea stării grupului, exerciţiu de exprimare artistică
Grupul ţintă: toate nivelurile de clase
Obiective: A exprima într-o formă creativă, modul în care s-a simţit grupul pe parcursul
săptămânii, zilei, şedinţei. Exprimarea sentimentelor şi emoţiilor.
Descrierea exerciţiului:
Toată lumea primeşte o bucată de argilă / plastelină de 10x10 cm. Pe un fundal muzical,
pentru a crea o atmosferă liniştită şi relaxantă, la început fiecare porneşte de la un indiciu,
pentru a crea o imagine simbolică a sesiunii, cursului, şi cum s-au simţit în această perioadă.
De obicei durează 15 minute. După aceea grupul este divizat în alte grupuleţe de 5-6
persoane, după care discută în grupuleţe despre imaginea pe care au dorit s-o reprezinte şi
să realizeze de asemenea o scurtă piesă, scenetă, un cântec, care să fie în concordanţă cu
creaţia lor. La final, toate grupurile, prezintă lucrarea lor
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ORAŞUL IDEAL
Participanţii sunt împărţiţi în grupe: fete şi băieţi. Li se oferă cartoane colorate, de o
multitudine de culori, foarfece, lipici, capsator şi carioci. Pot folosi şi materiale din natură
precum frunze, flori.
Oraşele ideale sunt prezentate grupului mare şi se discută despre cooperarea în echipă,
strategia de lucru, şi progresul în timpul activităţii.
Variante: pot fi abordate și alte teme: schimbarea ideală, profesorul ideal, elevul ideal etc.
SCHELETUL
Categoria : Exerciţiu artistic
Nivel de dificultate : Uşor
Grupul ţintă: toată lumea
Obiective: Să dezvolte imaginaţia şi creativitatea şi a avea o altă viziune asupra lucrurilor,
prin transformare.
Descrierea exerciţiului:
Fiecare pereche primeşte poza/desenul unui schelet uman. Li se cere să decupeze
scheletul, în bucăţi mici, oasele de la încheieturi, apoi să creeze o nouă creatură care să fie
însoţită de o mică istorioară a vieţii sale.
Toată lumea prezintă creaturile şi poveştile lor.
Apoi perechile mimează printr-o sculptură umană imaginea creaturii. Își imaginează ce poate
face creatura creată într-un oraș, școală, ….magazin.
Abilitate cognitivă - abilitatea de a lua decizii: descoperirea modalităţilor alternative de a
privi o situaţie, evaluarea deciziilor, a consecinţelor care decurg din deciziile luate,
diferenţierea consecinţelor pozitive, negative, de scurtă durată de cele de lungă durată,
asumarea propriilor decizii şi convingerea că am dorit acel lucru.
Nivel de dezvoltare: minim (elevul ia decizii, dar nu conştientizează consecinţele, nu îşi
asumă apoi propriile decizii)
ACTIVITATEA „AM DECIS…”
Obiective:-identificarea alternativelor unei probleme şi analizarea lor;
- să aplice metode eficiente de luare a deciziilor.
Voi prezenta elevului următoarea situaţie:
Laura este o fată de vârsta ta. Îi place să se înţeleagă bine cu toată lumea, aşa încât este
foarte populară. Datorită popularităţii sale, foarte mulţi dintre colegi îi destăinuie numeroase
secrete, ea pricepându-se să le păstreze foarte bine. Recent a aflat însă de la două dintre
colegele sale despre un lucru pe care mai bine nu l-ar fi ştiut. Cele două colege au realizat o
caricatură jignitoare la adresa unuia dintre profesori şi au lipit-o pe peretele clasei. Doamna
dirigintă şi profesorul în cauză s-au supărat foarte tare şi au decis ca vinovaţii să fie
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pedepsiţi. Problema este că nu mai ştie nimeni altcineva, aşa încât va fi pedepsită întreaga
clasă. Ce o sfătuieşti pe Laura să facă?
Fişa elevului:
Pentru a adopta o decizie, Laura trebuie să se gândească atât la propria persoană, cât şi la
ceilalţi.

De ce anume trebuie să ţină seama
Laura în legătură cu propria
persoană?

De ce trebuie să ţină seama Laura în
legătură cu ceilalţi?

Ce decizii ar putea lua
Laura? (Care sunt
alternativele?)
Consecinţe pozitive

1.

Consecinţe negative

Consecinţe pozitive

2.

Consecinţe negative

Ce decizie să ia Laura în cele din urmă?
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Întrebări de conţinut:
Pe cine afecta decizia Laurei?
Consecinţele pozitive erau mai numeroase decât cele negative?
Întrebări de personalizare:
Cum ai ajuns la decizia finală?
Ce alte alternative ai găsit?
Poți extinde modelul de gândire și la alte exemple?
ACTIVITATEA „GĂSEŞTE UN PRIETEN”
Abilitatea socială: cooperarea- acceptarea celorlalţi, a învăţa să lucreze bine împreună,
învăţarea deprinderilor de „a da şi a lua”, arta compromisului, satisfacţia care vine din
contribuţia pe care au adus-o la scorurile echipei, sporirea relaţiilor interpersonale şi a
abilităţii de a-şi face şi de a-şi menţine prietenii.
Nivel de dezvoltare: mediu (participă la activităţile de grup, are deprinderi de „a da şi a lua”)
se doreşte sporirea relaţiilor interpersonale şi abilitatea de a-şi alege prietenii.
Obiective:să îşi sporească abilităţile de a-şi face prieteni şi de a-i păstra;
să identifice comportamente corecte într-o prietenie.
Procedură: 1. Voi cere elevului să se gândească la un prieten bun şi la un lucru pe care
acesta îl face, lucru pe care să-l considere un exemplu pentru prietenie;
2.Îi voi da apoi etichete cu următoarele afirmaţii (Îmi place jacheta ta., Vrei să ne jucăm cu
mingea?, Mi-au plăcut ideile tale pentru proiectul de grup., Poţi să vii la ziua mea de
naştere?, M-am simţit bine acasă la tine, ieri., Vrei câţiva din biscuiţii mei?, Ea stă singură.
Hai să o chemăm să stea cu noi., Ieri, ne-am jucat ceea ce eu am vrut, aşa că astăzi este
rândul tău să alegi., Trebuie să-ţi spun un secret., Îmi pare rău că nu ai putut veni la ziua
mea de naştere., Mă bucur că ai câştigat alegerile pentru a fi şeful clasei., Îmi place să mă
joc cu tine.) din care să aleagă 5 afirmaţii pe care ar dori să le audă la un prieten. Apoi să
aleagă două care nu au importanţă pentru el.
3. Elevul va primi etichetele cu răspunsurile şi îl voi ruga să aleagă cele mai potrivite
răspunsuri pentru cele 5 afirmaţii şi să motiveze alegerea făcută.
Discuţii:
Întrebări de conţinut:
1. A fost greu să faci selecţia afirmaţiilor? Care au fost ideile care te-au călăuzit?
2. Crezi că majoritatea copiilor practică abilităţi pozitive de prietenie?
Întrebări de personalizare:
1. Crezi că abilităţile tale de prietenie sunt pozitive sau negative?
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2. Ce afirmaţii te-au ajutat ca să-ţi menţii prieteniile? Sau ce idei ţi-au venit şi le poţi
aplica pentru a face sau a menţine prietenii?
Voi îndruma elevul să-şi găsească 2 comportamente de prietenie pe care să le practice pe
parcursul săptămânii.
ACTIVITATEA „CE MĂ STRESEAZĂ?” identificarea gândurilor
Obiectivul activităţii: Această activitate intenţionează să ajute copiii să identifice sursele
de distres, emoţii foarte intense şi mai puţin intense, şi să-şi reamintească emoţiile şi reacţiile
comportamentale şi fiziologice privind evenimentul.
Materiale: fişe de lucru, flip-chart, coli, markere;
Introducere: se anunţă tema şi scopul acesteia
Se încearcă o definire a conceptului stres împreună cu elevii prin brainstorming,
pornind de la exerciţiul imaginativ cum că acest termen nu este în dicţionar. Se va solicita
elevilor să se gândească cu ce cuvinte sau expresii s-ar putea înlocui şi se va folosi metoda
ciorchinelui.
Desfăşurarea activităţii: Se solicită elevilor să se gândească la trei situaţii când au fost
stresaţi. Se va completa individual următoarea fişă de lucru:

Situaţia
Exp. Colegul meu
de bancă iar nu şia făcut tema şi mi-a
cerut caietul să
copieze de la mine

Ce mi-a trecut prin
Cum m-am simţit?
minte?
M-am gândit că iar M-am
simţit
nu pot spune nu şi agitat(ă) …
dacă nu-l dau iarăşi
mă va bate

Ce am făcut?
M-am plimbat prin
clasă, cu caietul în
mână întrebândumă ce să fac…

După completarea fişelor de lucru, se împart elevii în grupe de câte 4-6 elevi pentru a discuta
situaţiile descrise. Pe baza acestora se vor preciza factorii de stres , reacţiile emoţionale şi
comportamentale la stres. Vom dezbate apoi frontal aceste idei şi vom identifica stresorul
care este cel mai des întâlnit.
Pentru clasa la care am aplicat activitatea stresorul a fost :” mi-e frică de evaluare, voi lua
notă mică”
Programul propus : „Cum să facem faţă stresului?” –pentru elevi, dar consider oportun şi
intervenţii în consiliile profesorale privind rolul evaluării, metode alternative de evaluare, iar
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pentru conducerea instituţiei şi comisia de calitate o nouă procedură de evaluare la nivelul
unităţii.
Obiectiv general: exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate;
orientarea spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor;
Obiective de referinţă: să analizeze mecanismele eficiente de adaptare în situaţii de stres;
Obiective
operaţionale:-să
identifice
reacţiile
fiziologice,cognitive,
emoţionale,
comportamentale la stres;identificarea tendinţelor nedaptative ale gândirii faţă de evaluare;
să descopere resursele personale de adaptare la stres;exerciţii de identificare a
mecanismelor de adaptare în diverse situaţii de manifestare a stresorului( înainte de test, în
timpul testului, după test);să dezvolte tehnici de învăţare eficientă ;învăţarea unor tehnici de
relaxare;aplicarea managementului timpului pentru evitarea stresorului.
Activităţi:1.Cum mă manifest în condiţii de stres? 2. Ce măsuri iau pentru a depăşi situaţia?
3.Dincolo de stres; 4.Care este stilul meu de învăţare? 5.Stresul şi sănătatea.
ACTIVITATE „DINCOLO DE STRES”
Obiectivul activităţii: formarea unei atitudini responsabile, stimularea iniţiativei personale
pentru identificarea tendinţelor neadaptative ale gândirii faţă de evaluare.
Materiale: fişe de lucru, coli format A3, markere
Introducere: vom încerca astăzi, prin joc şi dezbatere colectivă, să descoperim gândurile
bune, care ne ajută şi ne fac bine, şi pe cele care ne împiedică ne provoacă stres inutil să le
înlăturăm, gândindu-ne la evaluarea de la şcoală.
Desfăşurarea activităţii:se vor reaminti gândurile elevilor înainte, în timpul şi după test
(descoperite într-o lecţie anterioară) Elevii vor primi următoarea fişă:
Ruscac
Maşina de spălat
Coş de gunoi
depozit personal unde îmi obiect cu ajutorul căruia recipient
unde
arunc
păstrez gândurile bune şi curăţ gândurile pentru a le gândurile de care nu mai
de unde le iau când am folosi şi altă dată;
am nevoie, care mă
nevoie de ele;
stresează
Elevii vor lucra individual, se vor purta apoi discuţii despre gândurile care sunt aruncate la
coşul de gunoi, argumentele aduse pentru fiecare alegere, consecinţele pozitive prezentate o
dată cu identificarea gândirii iraţionale.La nivel de clasa se vor centraliza rezultatele şi se vor
selecta gândurile care ne ajută (rucsac), le putem ajusta (maşina de spălat) şi le abandonăm
(coşul de gunoi) – acestea vor fi trecute pe o coală format A3 care va fi afişată în clasă.
Prin dezbatere colectivă vom identifica modele de gândire raţională ( cum putem trece
gândurile prin maşina de spălat şi să le punem apoi în rucsac- distrugători de stres).
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ACTIVITATEA „ACŢIONEZI ACUM, PLĂTEŞTI MAI TÂRZIU”
Obiectiv: elevul să înţeleagă legătura dintre modul în care acţionează şi consecinţele
acestor acţiuni
Materiale:o cursă de şoareci şi o bucată de caşcaval, o coală de desen, creioane colorate şi
carioci
Procedura:
1. Arăt elevului capcana de şoareci şi caşcavalul şi discutăm despre ce s-ar întâmpla unui
şoarece dacă şi-ar dori caşcavalul din capcană. Întrebaţi-l dacă este de părere că şoarecele
se va gândi la consecinţe înainte să încerce să ajungă la caşcaval.
2. Întrebaţi-l dacă şi-a dorit vreodată ceva atât de tare încât nu s-a mai gândit la urmări.
3. Discutaţi despre ce ar putea face pentru aş reaminti să gândească înainte să acţioneze.
4. Oferiţi-i hârtia şi creioanele colorate sau cariocile, şi rugaţi-l să deseneze pe jumătate de
coală o cursă de şoareci. Pe cealaltă jumătate pentru a-i reaminti să gândească înainte de a
acţiona, va scrie următoarele:
C- ceva ce sunt tentat să fac
U- urmări
R- reaminteşte-ţi de consecinţe
S- să acţionezi acum numai dacă acesta e un lucru inteligent care merită făcut
A- a plănui dinainte, pentru a evita consecinţele rele
Întrebări referitoare la conţinut:
1.Cum ţi s-a părut exerciţiul?
2.Ce ai învăţat din el?
Întrebări de personalizare:
1. Povesteşte-mi un exemplu din viaţa ta când ţi-ai dorit vreodată ceva atât de tare încât nu
te-ai mai gândit la urmări.
2. Spune-mi o situaţie în care te vei gândi la exerciţiul de astăzi înainte să acţionezi.
Pentru lider: să insiste pe cauzele care îl determină să facă acel ceva, ce l-ar opri să facă
acel lucru, care este situaţia actuală, analiza din prisma consecinţelor şi a cauzelor;
C – ciudă, căpos;
U – urmările, consecinţele;
R – răspunsurile primite, responsabilitatea mea şi a altora;
S – situaţia actuală;
A- analiza cauzelor şi consecinţelor.
ACTIVITATEA „PUNE-TE ÎN PANTOFII LOR”
Obiectiv: schimbarea comportamentului agresiv, privind lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Materiale: o pereche de pantofi mari, o coală de desen, creioane colorate şi carioci.
Procedură:
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1. GA insista că trebuie să se răzbune pe cei din jur pentru comportamentul mamei, că
nu-l poate suporta pe tatăl vitreg, „toţi m-au determinat” să fac asta;
2. Discuţii asupra gândurilor şi emoţiile asociate acestui eveniment neplăcut pentru el;
3. Identificarea persoanelor care nu i-au răspuns cu agresivitate, au fost calmi, nu şi-au
exteriorizat emoţiile.
4. Pantofii sunt puşi pe o coală de hârtie, elevul păşeşte în ei pretinde că este persoana
care a stat clamă şi nu a devenit agresivă.
5. Să-şi imagineze la ce s-a gândit persoana pentru a sta calmă.
6. Să traseze un contur unui dintre pantofi, apoi în interiorul conturului să scrie gânduri
liniştitoare pe care şi le-a imaginat.
7. Sugerez elevului să apeleze la aceste gânduri atunci când îşi dă seama că situaţia
scapă de sub control.
Întrebări de conţinut:
1. Care a fost operaţiunea cea mai dificilă?
2. Sunt mai multe persoane în jurul tău care au stat calme?
Întrebări de personalizare?
1. Ce ai simţit când te aflai în pantofii lui …..?
2. Ce a fost mai greu să stai calm sau să-ţi imaginezi gândurile lui…?
3. Ale cui erau de fapt acele gânduri? Poţi să apelezi la ele mai des?
4. Ce ai simţit când ai folosit gândurile liniştitoare?
Pentru lider:discuţiile sunt dirijate spre identificarea gândurilor raţionale,dar se evidenţiază şi
trăirile pozitive care le are atunci când apelează la aceste gânduri comparativ cu trăirile
negative date de gândurile de răzbunare.
ACTIVITATEA: ,,CE FAC CÂND?” pentru elevi
Obiectivul activităţii: formarea atitudinii de respect şi dezvoltarea comportamentelor
responsabile prin:
- identificarea de soluţii în diminuarea barierelor de comunicare;
- descrierea propriului comportament într-o situaţie de comunicare dată;
- descoperirea importanţei unei ascultări active în procesul de comunicare.
Metode: dezbatere frontală, exerciţiul, brainstormingul,
Mod de organizare: frontal şi pe grupe
Materiale: flip-chart, coli de flip- chart, markere, fişe de lucru.
Desfăşurarea activităţii:
1. Sunt afişate barierele de comunicare – sunt discutate soluţiile propuse de elevi pentru
depăşirea acestor bariere frontal pentru exemplificare şi apoi în grupe de 4-6 elevi.
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Exemplu:
Bariera
Moralizarea excesivă
Etichetarea

Soluţii
- Renunţarea la formulele de genul: „ar
trebui”…ar fi cea mai mare greşeală” etc:
- tactica devierii, abaterii „mai bine să
vorbim despre”

2. Tot pe grupe elevii primesc situaţii de comunicare, iar elevii au sarcina să completeze
tabelul din fişa dată de profesor.
Situaţiile de comunicare propuse pentru fiecare grupă:
- Ce fac când profesorul ridică tonul la mine?
- Ce fac când în clasă este mult zgomot şi eu aş dori să mă anunţ la răspuns?
- Ce fac când profesorul foloseşte frecvent termeni de specialitate pe care nu-i
înţeleg?
- Ce fac când un coleg încearcă să-şi impună punctul de vedere?
Tabelul oferit spre completare arată astfel:
Situaţia
Ce fac?
Comportamentul care
înlesneşte comunicarea
Când nu mă interesează
-completez rebus;
- încerc să fiu atent;
subiectul lecţiei
- îmi fac temele la alte
- îmi notez doar ideile
materii;
principale;
- vorbesc cu colegul;
-caut utilitatea informaţiilor;
- sabotez lecţia;
- mă implic în discuţii.
- plec de la oră.
Câte un reprezentant al fiecărei grupe prezintă soluţiile propuse. Acestea sunt discutate la
nivel frontal, sunt alese cele mai viabile şi favorizante comunicării; reprezentanţii celorlalte
grupe pot propune şi ei soluţii.
3. Se prezintă elevilor etapele unei ascultări active şi eficiente, apoi folosind
brainstormingul se identifică regulile care se cer respectate în comunicarea eficientă.
Pentru lider: evaluarea activităţii vizează
- reuşita etapei de descoperire a comportamentelor ce favorizează ascultarea
eficientă;
- lista de reguli ce caracterizează ascultarea eficientă, identificate de elevi.
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ACTIVITATEA: „ŞTIU CINE EŞTI…ŞTIU CUM TE SIMŢI…” pentru elevi
Obiectivul activităţii: formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor
interpersonale;
- să demonstreze abilităţi de comunicare eficientă;
- valorizarea relaţiilor interpersonale.
Metode: dezbatere frontală, exerciţii de comunicare de tip empatic, brainstormingul, jocul de
rol.
Mod de organizare: frontal şi pe grupe
Materiale: flip-chart, coli de flip- chart, markere;
Desfăşurarea activităţii:
1. Se vor constitui 4 grupe, în funcţie de anotimpul în care s-au născut. Fiecare membru
al grupului să se prezinte colegilor precizând patru lucruri despre el: o calitate, un
defect, un interes şi prenumele unuia dintre prietenii săi.
2. Se va organiza o competiţie: fiecare grupă va prezenta prin cele patru lucruri unul din
membrii săi, iar celelalte grupuri să încerce să recunoască despre cine este vorba.
3. Elevii grupaţi în perechi, în cadrul fiecărei perechi urmând ca unul să fie ascultătorul,
iar celălalt vorbitorul. Elevul care joacă rolul vorbitorului va trebui să se proiecteze în
una dintre situaţiile precizate mai jos şi să-i povestească colegului său cum se simte.
Situaţiile (notate pe o coală de flip-chart , vizibilă pentru întreaga clasă):
- colegii râd de tine pentru că nu ai ştiut să răspunzi la o întrebare;
- eşti făcut vinovat pentru ceva cu care nu ai de-a face;
- eşti la ora de sport şi nimeni nu te vrea în echipa sa;
- eşti numit „pârâcios” pentru că nu ai vrut să ascunzi o răutate;
- eşti hărţuit în pauze de câţiva colegi de clasă, fără să existe un motiv anume;
- unul dintre colegi râd de aspectul tău fizic.
După ce fiecare pereche a realizat activitatea, anunţ că avem nevoie de voluntari care să-şi
asume rolurile în faţa colegilor (vor fi create perechi noi), iar elevii vor alege situaţia care va fi
interpretată în faţa clasei.
GHINION, NOROC, CINE POATE ŞTI…?
(text după Dale Carnegie)
„A fost o dată un om foarte sărac care avea în schimb un cal foarte frumos, pe care dorea
să-l cumpere stăpânul castelului. Dar de fiecare dată, bătrânul îl refuza.
- Pentru mine acest cal nu este doar un animal. Este un prieten. Cum pot să-mi vând
prietenul?
Într-o dimineaţă s-a dus la grajd şi a descoperit că dispăruse calul. Toţi sătenii au zis:
- Ţi-am spus doar! Ar fi trebuit să vinzi calul. Acum a fost furat. Ce ghinion teribil!
- Ghinion sau noroc? a spus bătrânul. Cine poate spune?
Toată lumea a râs de el. Dar peste 15 zile calul s-a întors, urmat de o întreaga herghelie de
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cai sălbatici. A scăpat din grajd, a curtat o iapă tânără şi s-a întors cu întreg alaiul după el.
- Ce noroc! au strigat sătenii.
Bătrânul şi fiul său au început să antreneze caii sălbatici. Dar, o săptămână mai târziu fiul
său şi-a rupt piciorul încercând să antreneze un cal sălbatic.
- Ghinion, i-au spus prietenii. Ce-ai să te faci acum fără ajutorul fiului tău? Eşti şi aşa vai de
capul tău!
- Ghinion, noroc, cine poate spune? a replicat bătrânul.
Câteva zile mai târziu armata stăpânului pământului a forţat toţi tinerii din sat să devină
soldaţi. Toţi în afară de unul … fiul bătrânului, care avea piciorul rupt.
- Cât de norocos poţi să fii, au urlat sătenii. Toţi copiii noştri merg la război, dar tu poţi să-ţi
păstrezi fiul acasă. Fiii noştri probabil vor fi ucişi …
Bătrânul a replicat:
- Ghinion, noroc, cine poate şti?”
Întrebări de conţinut:
1. Cum a considerat bătrânul dispariţia calului? De ce crezi că a considerat aşa?
2. Cunoştea bătrânul consecinţele acţiunilor?Ce îl ajuta să spună calm „Ghinion, noroc,
cine poate şti?
3. Care au fost consecinţele faptului că fiul şi-a rupt piciorul?
4. Consecinţele sunt întotdeauna numai pozitive sau negative?
5. Care crezi că au fost consecinţele faptului că a scăpat de război?
Întrebări personalizatoare:Completează enunţurile:
Pentru mine ghinion este când………………………………………Norocul
………………….adesea de mine pentru că……………………………….. Niciodată nu putem
să prevedem………………..Ar trebui să fiu o persoană ………………………….care
………………………..şi atunci ……………………noroc.
Ce fel de atitudine ai fi avut tu în locul bătrânului?
De ce depinde fericirea ta?
Pentru lider:discuţii care vor concluziona
“Fericirea nu depinde de ceea ce eşti sau de ceea ce deţii, ci doar de ceea ce gândeşti.”
Dale Carnegie
“Mulţumirea aduce fericire chiar şi în sărăcie. Nemulţumirea aduce sărăcie, chiar şi în
bogăţie.” Confucius
„AVEREA MEA”
Obiective: Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă;
Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
Orientarea spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.
Se poartă cu elevul o discuţie despre “avere”, sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului.
Elevul va concluziona în urma discuţiei că în fiecare zi învăţăm ceva, reuşim într-o acţiune
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sau alta, obţinem succese mai mici sau mai mari, adică adăugăm ceva propriei noastre
persoane, astfel încât “zestrea” noastră creşte.
Averea este propria persoană, iar noi dorim să vedem acum care este averea ta.
Se completează fişa “Averea mea”
Eu ştiu să
........................................1
Eu sunt ....................................1
........................................2
.......................................2
........................................3
.......................................3
Eu mă pricep la........................................1
........................................2
........................................3

Eu îi pot ajuta pe ceilalţi ..................1
........................................2
........................................3

Printre succesele mele .............................1
........................................2
........................................3
După aceea elevul va realiza „Blazonul meu”
Va nota o deviză, un moto care crezi că te-ar putea conduce în viaţă
Elevul îşi va desena propriul blazon apoi îşi va nota numele şi prenumele, trei trăsături care îl
reprezintă şi ceva care îl poate simboliza în interiorul blazonului. În exterior va scrie (sau
desena dacă aceasta este preocuparea care-i place) trei lucruri pe care le ştie, trei la care se
pricepe şi trei succese.
Blazonul său va fi expus la loc vizibil exact aşa cum se prezintă el în faţa celorlalţi aşa cum
este.
Discuţie generalizatoare: despre păstrarea „averii” şi înmulţirea ei (alte lucruri noi învăţate,
noi succese etc.)
ROLUL FACILITATORULUI/AGENTULUI DE SCHIMBARE
Obiectiv: identificarea elementelor care fac posibilă schimbarea;
Coordonatorul va desena un cerc pe foaia de flipchart și va cere cursanților să stabilească
nevoile interioare și exterioare pentru a se produce schimbarea. Fiecare cursant scrie câte
un cuvânt. Din ceea ce rezultă se extrag concluziile: încredere, provocare, libertate,
introspecție….
ANGANJAMENTUL
Obiectiv: identificarea deciziilor și transpunerea în angajament
Coordonatorul poate desfășura această activitate într-un mediu natural care să trezeasca
emoție, să inspire cursanții.
Fiecare cursant va trece o linie, fixată de coordonator, după ce va rosti cuvintele:
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”De azi înainte în cariera mea de profesor/consilier/psiholog/părinte voi spune DA
………și voi spune NU……….”
Cursantul dă apoi mâna cu facilitatorul întărind cele afirmate!
Este o activitate atractivă care deschide noi perspective!
LEGEA DIN JANTE
Legea din Jante este o caracteristică a comportamentului de grup vizavi de persoanele din
comunităţile scandinave, ce caracterizează şi critică sucessul şi reuşita individuale drept
neadecvată şi scandaloasă. Conceptul Legii din Jante a fost realizat de scriitorul
danez Aksel Sandemose în romanul “Un refugiat îţi depăşeşte limitele”.
Romanul lui Sandemose descrie micul orăşel Jante aşa cum era la începutul secolului 20,
însă tipic oraşelor şi comunităţilor mici, unde toată lumea ştie pe toată lumea, nimeni nu e în
anonimat.
Legea din Jante constituie un element important al culturii norvegiene şi anume umilinţa,
învăţandu-i pe oameni să fie modeşti şi să nu-şi propună ţeluri prea mari. Acest lucru este
deseori demonstrat în majoritatea refuzurilor de a-i critica pe ceilalţi.
Norvegienii încearcă să-i trateze pe toţi în mod egal, fără a face diferenţieri. Aceştia nu îşi
etalează bogăţiile şi reuşitele financiare şi nu îi văd cu ochi buni pe cei care procedează în
mod contrar.
Principiile de bază ale legii din Jante sunt:
– Să nu crezi că eşti special
– Să nu crezi că eşti mai deştept decât ceilalţi
– Să nu crezi că eşti mai isteţ decât ceilalţi
– Să nu te comporţi ca şi când ai fi mai bun decât ceilalţi
– Să nu crezi că ştii mai mult decât ceilalţi
– Să nu crezi că poţi rezolva lucrurile mai bine decât ceilalţi
– Să nu râzi de ceilalţi
– Să nu crezi că altora le pasă de tine
– Să nu crezi că îi poţi învăţa ceva pe ceilalţi.
– Să nu crezi că eşti priceput la ceva anume.
Egalitarism
Norvegienii se consideră egali, cultura acestora bazându-se pe principii democratice de
respect şi interdependenţă.
Ei apreciază oamenii pentru ei înşişi şi nu pentru ceea ce fac pentru a-şi câştiga existenţa,
ori pentru realizările profesionale sau pentru banii pe care îi câştigă aceştia.
Norvegienii preferă lucrurile simple şi nu apreciază ostentaţia şi excentricitatea duse la
extrem. Aceştia se mândresc cu onestitatea şi cu sinceritatea în relaţiile interpersonale.
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