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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu con-
stituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu 
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Încredere     
GRUPA DE VÂRSTĂ 6-10 ANI 

Obicei- explicație Încrederea:  
A folosi si a gestiona informația.  
Mentalitate pozitivă, deschis la minte, încredere în sine. 

Glosar Fericit, confortabil, prietenos, optimist, sociabil,amuzant, 
deschis la minte, vorbăreț, creativ, pozitiv, muncitor, stima 
de sine, încredere în sine, răbdător, flexibil, de încredere, 
deștept, grozav, curajos. 
Singur, plictisitor, plictisit, anxios, anxietate, depresiv, 
detașat, introvertit, nesigur, distrus, introvertit, timid, tăcut. 

Materiale necesare Tablă de scris, fotocopii, caietul studentului 

Instructiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

 Brainstorming pe tema INCREDERII  
 Citiți fișa de lucru și decideți care dintre cele două 

mentalități -fixă sau de creștere- te caracterizează. 
Explicați de ce? 

 Două grupuri de studenți vor primi două teme și vor 
trebui sa le prezinte celorlalți colegi. 

“trucuri” 
Sfaturi utile și sugestii 
pentru elevi 

Elevii sunt invitați să folosească un limbaj simplu si pot 
folosi hărți mentale. 

 

 

 

 

 

 

 



 CAIETUL ELEVULUI 

5 
 

Încredere      
GRUPA DE VÂRSTĂ 10-14 ANI 

Obicei- explicație Încrederea în sine: calitatea de a fi încrezator 
în abilitatile tale sau de a te încrede în oameni, 
planuri sau viitor. 

Glosar Încredere = a crede că cineva sau ceva este bun, 
sincer sau de încredere.  
Curajul = abilitatea de a face lucruri care sunt peri-
culoase, înfricoșătoare sau foarte dificile.  
Alegere = o varietate de lucruri, opțiuni, posibilități 
dintre care poți allege. 
Înțelepciune= abilitatea de a lua decizii bune bazate 
pe cunoștințe, experientă sau intuiție. 
Energie = puterea necesară corpului tău, necesară 
activităților. 

Materiale necesare Fișe de lucru, pix si foaie, marker, tablă de scris 

Instrucțiuni pentru 
desfasurarea 
activităților 

Scop:. Această activitate te va ajuta sa dezvolți o 
atitudine pozitivă față de propria persoană. 
La finalul activiății vei putea să: 
Identifici eventualele probleme; 
Să vezi și să analizezi lucrurile din perspectiva unei 
alte persoane;  
A veni cu soluții pentru rezolvarea eficientă a situ-
ațiilor problematice;  
A comunica încrezător în anumite situații; 

“trucuri” 
Sfaturi utile și 
sugestii pentru elevi 

 Fii mândru de ce poți face!  
 Vezi aspectele tale pozitive! 
 Crede în tine, chiar dacă nu te descurci din prima! 
 Simte-te plăcut si acceptat! 
 Acceptă-te așa cum ești, chiar dacă greșești! 
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1. Citește povestea lui Zeni: 

                                                 Literele buclucașe 

                 Zeni este o fetiță din clasa I ambițioasă , care a luat locul II la Concursul 
Micul Matematician. A întrecut-o doar colegul ei, Ioan. Dar nu despre asta vreau să 
vă povestesc. 

                  Era o după amiază plăcută de toamnă și Zeni tocmai se trezise din 
somnul de la amiază. Bunica îi pregătise o mică gustare . În timp ce își delecta 
papilele gustative, copila se gândea la temele pentru ziua următoare. Gândul a 
trecut ușor peste cele câteva exerciții de matematică și...ufff...de terminat pagina cu 
litere ...Brusc simți o piatră pe inimă. O înfricoșa ideea că trebuie să scrie literele. 
Niciodată nu reușea să scrie la fel de frumos și îngrijit precum Emi, colega ei de 
bancă. Se temea că și de data asta Emi va râde de aspectul literelor scrise de 
ea.Bineînțeles că a rezolvat întâi exercițiile la mate, care îi plăceau atât de mult!A 
venit apoi rândul literelor. 

               - Ce greu! Nu pot ! izbucni în lacrimi Zeni. 

                - Nu plânge, copila mea! i-a zis bunica cu glas blând.  Ești o fetiță 
muncitoare și isteață. Încearcă să te concentrezi. Vei reuși. Literele nu vor fi 
niciodată cum îți dorești dacă stai să plângi în loc să găsești o soluție. Ia stiloul în 
mână , nu-l mai strânge atât de tare și încearcă să scrii litera ca și cum ai face un 
mic desen. 

              - Nu pot scrie la fel de frumos ca Emi! Sunt sigură că stiloul meu are o 
problemă. Probabil acesta e motivul pentru care nici la școală nu am reușit să scriu 
ordonat și caligrafic. Eu vreau ca literele mele să fie perfecte. 

              - Unele lucruri le poți face foarte bine, pe altele, nu, răspunse calmă bunica. 
Străduiește-te să scrii cât poți de corect. 

              Seara, Zeni a dormit cu gândul la tema ei care părea atât de urâtă.Noaptea 
a visat că literele din caiet vorbeau chiar despre ea. Povesteau cât de bine s-a 
descurcat la concursul de matematică, cât de mult o ajută pe bunica sa la treburi , 
cât de mult își iubește surioara cu care se joacă frumos și cu răbdare. Le-a auzit 
spunând că nu sunt supărate pe ea pentru că nu poate  să scrie atât de frumos ca 
Emi și că apreciază efortul ei de fiecare zi. 

              A doua zi  la școală , Zeni și-a amintit de visul pe care l-a avut. A prins curaj 
și i-a spus colegei : 

              - Eu sunt bună la matematică.Tu scrii frumos literele. Nu poți fi bun la toate. 
Și mă străduiesc cât pot. 

               Emi și-a cerut scuze . Îi părea rău că a râs de Zeni. A înțeles că fetița avea 
dreptate: nu poți fi bun la toate.  
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Activitatea 1.  

Scrie două întrebări pe baza textului “Literele buclucașe”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activitatea 2.  

Zeni are nevoie de ajutorul tău. Scrie un sfat pentru a-i alunga temerile 

lui Zeni și a-și recâștiga încrederea. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.................................................................................................
...................................................................................................
..............................................................................................2...
...................................................................................................
...................................................................................................
.......................................................................................... 

 

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

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

................................................................. 
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Activitatea 3.  

Ai citit povestea lui Zeni? Scrie pe palmă cinci calități pe care le are 
Zeni, așa cum reies din text.  

 

Activitatea 4.  

Exemplifică în scris un moment/situație în care ți-a fost frică. 

  ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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Activitatea 5.  

Acesta este “Copacul calităților”. Desenează pe cele patru ramuri ale 
sale câte o frunză, iar pe fiecare frunză câte o calitate pe care o ai. 
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Încrederea     
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei- explicație Încrederea:  
De a folosi si a gestiona informația.  
Mentalitate pozitivă, deschis la minte, încredere în 
sine. 

Glosar Fericit, confortabil, prietenos, optimist, 
sociabil,amuzant, deschis la minte, vorbăreț, creativ, 
pozitiv, muncitor, stima de sine, incredere in sine, 
rabdator, flexibil, de incredere, deștept, grozav, 
curajos. 
Singur, plictisitor, plictisit, anxios, anxietate, depresiv, 
detasat, introvertit, nesigur, leneș, distrus, introvertit, 
timid, tăcut. 

Materiale necesare Tabla de scris, fotocopii, caietul studentului. 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

 Brainstorming pe tema ÎNCREDERII  
 Citiți fișa de lucru și decideți care dintre cele 

două mentalităăi -fixa sau de creștere- te 
caracterizează. Explică de ce? 

 Două grupuri de elevi vor primi două teme și vor 
trebui să le prezinte celorlalți colegi. 

“trucuri” 
Sfaturi utile si 
sugestii pentru elevi 

Elevii sunt invitați să folosească un limbaj simplu și 
pot folosi hărți mentale. 
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Fișa de lucru/ exerciții 
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Încredere     
GRUPA DE VÂRSTA 16-19 ANI 

Obicei- explicație ÎNCREDEREA- ACTIVITATE ONLINE 

Glosar • Aceasta piesă vorbeste despre…  
• Iubire, sentimente, durere, religie, suflet, 

prietenie, sfârsitul unei relatii, disperare, o 
invitație la a te bucura de viață, drepturile omului, 
Dorința, pasiune, pierdere, gelozie, fericire, 
tristețe, nebunie, furie, căutare, tinerețe, libertate, 
locuri, oameni, animale, probleme 

• Cântărețul este… ./ Piesa este cântată de … ./ 
• Piesa este cântată de o trupa numită… . 
• El/Ea spune o poveste, vorbește despre 

experientele lui/ei , își aduce aminte când… . 
• Așa cum putem observa aici… . 
• Mai mult decât atât, în text putem observa că… . 
• Acest vers spune că…, însemnând … . 

Materiale necesare Conexiune la internet, calculator, camera web. 
Videoclip pe YouTube, aTube Catcher, A-Z lyrics   

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

PREZINTĂ O PIESĂ CLASEI TALE (activitate 
individuala) 
Ești profesor pentru o zi. 

• Prezintă clasei versurile piesei tale favorite 
• Vorbește puțin despre piesă înainte de a porni 

videoclipul- titlul, artistul, despre ce e piesa. 
• Oprește videoclipul oricând consideri necesar ca 

restul clasei să se concentreze asupra unui vers 
care surprinde semnificația piesei. 

“trucuri” 
Sfaturi utile si 
sugestii pentru elevi 

 
Această activitate se poate realiza și în echipe. 
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Fișă/exerciții 

 

Bruno Mars 

 "Count On Me" 
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk 

 

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, 

I'll sail the world to find you 

 

 If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, 

 I'll be the light to guide you 

 

We find out what we're made of 

When we are called to help our friends in need 

 

You can count on me 

 Like 1, 2, 3 

 I'll be there 

And I know when I need it 

I can count on you 

Like 4, 3, 2 

You'll be there 

 'Cause that's what friends are supposed to do 

 

 If you're tossin' and you're turnin' 

And you just can't fall asleep, 

 I'll sing a song beside you 

And if you ever forget how much you really mean to me, 
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 Every day I will remind you 

 

We find out what we're made of 

When we are called to help our friends in need 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

 I'll be there 

 And I know when I need it 

 I can count on you Like 4, 3, 2 

You'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

 

 You'll always have my shoulder when you cry 

 I'll never let go, never say goodbye 

You know 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

 I'll be there 

And I know when I need it I can count on you 

Like 4, 3, 2 

 And you'll be there 

 'Cause that's what friends are supposed to do 

You can count on me 'cause I can count on you. 
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Organizare și ordine 
GRUPA DE VÂRSTĂ 6-10 ANI 

Obicei- explicație Organizare și ordine 

Organizarea este un sistem de activități făcut pentru a 
atinge un țel definit.  

Țelul este de a putea descrie și  

îndeplini anumite cerințe pentru o zi, creându-ți astfel 
propria ordine. 

Glosar Organizarea timpului - aranjamentul activităților zilei 

Materiale necesare Creioane colorate 

Instrucțiuni pentru 
desfasurarea 
activităților 

1. Ascultati instrucțiunile profesorului. 

2. Desenează o imagine a activității în căsuța aferentă 
momentului în care o faci cu culoarea potrivită. 

3. Poți să o faci pe a ta la secțiunea “ideea mea” 

4. Dacă îți este greu să desenezi, poți doar să colorezi 
cu culoarea potrivită.  

5. Păstrează imaginea sau dă-o învățătorului să ți-o 
păstreze pentru data viitoare. 
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Fișă/exerciții 
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GHID 

 

Activitate Culoare Imagine 

Studiu Gri 

 

Odihnă Roz 

 

 

Joaca cu prietenii Roșu 

 

 

Pasiunea mea Galben 

 

 

Citește o carte Albastru 
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Plimbare Verde 

 

Familia Maro 

 

 

Vise Portocaliu 

 

 

Ideea mea Mov 

 

Desenează o imagine. 
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Organizare si ordine 
AGE  GROUP 10 – 14 

Obicei- explicație Organizarea 

Organizarea este un sistem de activități făcut pentru a 
atinge un țel definit.  

Țelul este de a putea descrie si îndeplini anumite cer-
ințe pentru o zi, creandu-ți astfel propria ordine. 

Glosar Regula – informații ce ne indică ce putem sau nu să 
facem. 

Materiale necesare Pix, foarfece, lipici, bucăți de carton. 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

Impărtiți elevii în patru grupe. Fiecare grupă trebuie să 
scrie cel puțin 4 reguli care ar trebui respectate în școli 
(reguli ce implică comportamente pozitive) Decupați 
regulile de-a lungul liniei. Câte un elev desemnat din 
fiecare grupă va citi regulile scrise de ei. Aveti 8-10 mi-
nute la dispoziție. Lipiți regulile pe panoul de carton. 

“trucuri” 
Sfaturi utile si 
sugestii pentru elevi 

Regulile trebuie să cuprindă aspecte pozitive. 
 
Nu scrieți reguli în care sa folosiți negația. 

 

 

Fișe/exerciții 

 

 

 

 

 

 

RULES OF OUR CLASS 
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Organizare si ordine 
GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 ANI 

Obicei- explicație Organizarea 

Organizarea este un sistem de activități făcut pentru a 
atinge un țel definit. 

Țelul este de a putea descrie si îndeplini anumite cer-
ințe pentru o zi, creându-ti astfel propria ordine. 

Glosar Organizarea este un sistem de activitati facut pentru a 
atinge un tel definit.  

Rând- secvență 

Materiale necesare  
Fișa de lucru și un pix. 

Instructiuni pentru 
desfasurarea 
activitatilor 

1. Impărțirea fișelor. 
2. Încercati să vă creați individual un plan pentru 
săptămâna următoare - aveți 15 minute la dispozitie. 
3. Puteti diversifica- Creati-va planul pentru urmatoarea 
vacanta. 

“trucuri” 
Sfaturi utile si 
sugestii pentru elevi 

IMPORTANT! 
Păstrati-vă concentrarea cât construiți planul. 
Dați tot ce puteți pentru a crea un plan potrivit pentru 
săptămâna următoare.  
Scrieți doar intenții pozitive. 
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WEEKLY SPARKLE   

Sa planuim urmatoarea saptamana/urmatoarea vacanta 

 

 WEEKLY SPARKLE 

  
  

 Luni Ceva de mân-
cat astăzi 

Dimineața 
1 
2  

După-
amiaza 

1 
2  

Seara 1 
2  

 Marți Ceva de mân-
cat astăzi 

Dimineața 
1 
2  

După-
amiaza 

1 
2  

Seara 1 
2  

 Miercuri Ceva de mân-
cat astăzi 

Dimineața 1 
2  

După-
amiaza 

1 
2  

Seara 1 
2  

 Joi Ceva de mân-
cat astăzi 

Dimineața 1 
2  

După-
amiaza 

1 
2  

Seara 
1 
2  

 Vineri Ceva de mân-
cat astăzi 
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Dimineața 1 
2  

După-
amiaza 

1 
2 

 

Seara 
1 
2  

 Sâmbata Ceva de mân-
cat astăzi 

Dimineața 1 
2  

După-
amiaza 

1 
2  

Seara 
1 
2  

 Duminica Ceva de mân-
cat astăzi 

Morning 
 

1 
2 

 

Afternoon 
 

1 
2  

Evening 
 

1 
2  

  
OBIECTIV/SARCINĂ 

 
NOTITE/ NU 
UITA! 

 1. 
 

1. 
 

 2. 
 

 

 
3. 
 2. 

 4. 
  

 5 3. 
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Organizare si ordine 
GRUPA DE VÂRSTĂ 16-19 ANI 

Obicei - explicație 

 
 
 

Organizarea 

Organizarea este un sistem de activități făcut pentru a 
atinge un țel definit.  

Țelul este de a putea descrie si îndeplini anumite cer-
inte pentru o zi, creandu-ți astfel propria ordine. 
 
 
 
 

Glosar 
 
Incercati sa definiti 
termenii si discutati 
cu colegii importan-
ta acestora 

Planificator zilnic 
 
Scop 
 
Urgent 
 
Prioritati 
 
Termeni limită 

Materiale necesare Carnețel/Agenda 
Pixuri, creioane colorate, stickere 

Instructiuni pentru 
desfasurarea 
activitatilor 

Incearca sa completezi cu informații în fiecare căsuță. 
Fii atent la planificarea obiectivelor zilnice.  
Fii atent la termene limită, fie ele trecute sau viitoare. 

“trucuri” 
Sfaturi utile si 
sugestii pentru elevi 

Fii pozitiv și scrie tot ce e important. 
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Fișă/ Exerciții 

 
 
Planurile mele pentru astăzi 

 
 
                              data ……/……/…….. 

 
OBIECTIVELE pentru astăzi– max 2 
1. 
 
 
2. 
 
 

 
URGENT/PRIORITAR – nu mai mult de 
3 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
TO DO 
 
1. Scoală 
 
 
 
 
 
 
2. Casă 
 
 
 
 

 
ÎNTÂLNIRI/EMAIL-uri 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
NOTE 

 
GLUME 
 
 

 
Sunt recunoscător pentru ……… 

 
SCORUL MEU            

 
 Colorează casetele 
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Rezolvarea problemelor 
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei- explicații Rezolvarea problemelor este abilitatea de a găsi răspunsuri/ 
soluţii/rezolvări (teoretice sau practice) la dificultăţile/situaţiile 
provocatoare cu care te confrunţi. 

Glosar Problema = o situaţie de rezolvat, un lucru care trebuie 
schimbat; 
Soluţie = răspunsul, rezolvarea problemei;  
Conflict = opoziţie, luptă; două sau mai multe persoane care au 
opinii/poziţii diferite, opuse, în legătură cu o situaţie; 
Comportament = ceea ce face cineva, ceea ce putem observa 
la ceilalţi (gesturi, mimică, poziţia corpului etc.) 
Evaluare =  măsurare, cântărire, comparaţie 

Materiale necesare  Tehnica ABCDE de rezolvare a problemelor:  
A- Analizează problema (Care este problema? Ce trebuie să 
schimb? Cum/când apare problema? Cine este 
prezent/afectat?) 
B- Brainstorming cu soluţii/rezolvări posibile ale problemei 
(care sunt  soluţiile posibile?) 
C- Consecinţele punerii în aplicare a soluţiilor (Care sunt 
consecinţele, urmările, efectele pozitive/negative sau pe termen 
scurt/lung ale punerii în aplicare a soluţiilor?) 
D- Decizia asupra unei soluţii (aleg soluţia cea mai bună, 
ţinând cont de consecinţele identificate sau de resursele 
disponibile, obstacole, bariere etc.) 
E- Evaluez eficienţa soluţiei alese (Cum mă simt? Ce s-a 
schimbat? Ce am învăţat?) 

Instructiuni pentru 
desfasurarea activi-
tatilor 

La finalul activităţii elevii vor fi capabili să:  
o identifice posibile situaţii problematice; 
o exerseze capacitatea de a identifica/prelua perspectiva celu-
ilalt; 
o genereze soluţii pentru rezolvarea adecvată a situaţiilor prob-
lemă aplicând tehnica ABCDE de rezolvare a problemelor; 
o exerseze abilităţile de comunicare asertivă în contexte speci-
fice interacţiunii sociale. 

“trucuri” 
Sfaturi utile si sugestii 
pentru elevi 

 Problema nu este persoana, ci comportamentul nerespectu-
os, neprietenos al persoanei; 
 Problema poate fi recunoscută prin prezenţa unui conflict 
care apare între două sau mai multe persoane, care manifestă 
atitudini, dorinţe, nevoi, comportamente diferite faţă de acelaşi 
lucru/situaţie. 
 Fiecare problemă are cel puţin o soluţie sau chiar mai multe! 
 Fii optimist, creativ şi încrezător în capacitatea ta de a găsi 
soluţii la problemele! 
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Care este problema? 

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

Pe cine implică/afectează această problemă? 

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

Cum/când se manifestă acestaă problemă? 

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

Care sunt rezultatele așteptate după rezolvarea 

problemei? 

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

 

Anexa 1 
 

Care este problema? 

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

Pe cine implică/afectează această problem? 

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

Cum/când se manifestă problema? 

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

Care sunt rezultatele așteptate după rezolvarea problemei? 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa 2 

Anexa 2 
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Tehnica ABCDE de rezolvare a problemelor  

A- Analizează problema (Care este problema? Ce trebuie să schimb? 

Cum/când apare problema? Cine este prezent/afectat?) 

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

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

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

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

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

B- Brainstorming cu soluţii/rezolvări posibile ale problemei (scriem soluţiile 

posibile, cu optimism şi creativitate, plecând de la convingerea că fiecare 

problemă are cel puţin o soluţie, dacă nu chiar mai multe!) 

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

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

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

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

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

C-  Consecinţele punerii în aplicare a soluţiilor (Care sunt consecinţele, 

urmările, efectele pozitive/negative sau pe termen scurt/lung ale punerii în 

aplicare a soluţiilor?) 

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

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

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

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

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

D- Decizia asupra unei soluţii (aleg soluţia cea mai bună, ţinând cont de 

consecinţele identificate sau de resursele disponibile, obstacole, bariere etc.) 
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.......................................................................................................................................

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

E- Evaluez eficienţa soluţiei alese (Cum mă simt? Ce s-a schimbat? Ce am 

învăţat?) 

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

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

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

........... 

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

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

 
 
Evaluarea activității     Marchează opinia ta cu un X 

Acum pot să 

Foarte bine 

 

Bine 

 

Cu dificultate 

 
Definesc problema    

Să analizez problema     
Să planific o soluție     
Să pun planul în practică     
Să reflectez asupra a ceea ce s-a făcut    
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Rezolvarea problemelor 
GRUPA DE VARSTA 10 – 14 

Obicei- explicație Dicționarul Webster defineste rezolvarea problemelor ca:  
fixarea unui țel ; o hotărâre oficială sau legală; o hotărâre 
luata, pentru a acționa într-un anumit fel; determinarea in a 
găsi o soluție; o determinare ferma în a realiza ceva; 
ambiție puternică în a reuși într-un anumit demers; 
trăsătura de caracter de a fi hotarât potrivit site-ului 
vocabulary.com 

Glosar Obicei 
Rezolvarea problemelor 
Scop 
Determinare  
Reacție 
Soluție 
Hotărât 
Amestec de componente  
Tipuri de amestecuri  
Metode de separare a componentelor dintr-o soluție 

Instrumente de bază/ 
materiale  

- Fișă de lucru; 
- Materiale: clești, sare grunjoasă, fasole și nisip; 
- Materiale de laborator pentru metodele de separație: 
magnetism, cernere, filtrare, extragerea solventului si 
evaporarea 

Instructiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Etapa 1 – Prezentarea problemei  
John  era singur acasă pe timpul pandemiei Covid-19.  
Școlile fiind închise, John a ratat orele în laboratorul de 
chimie, așa că s-a decis să lucreze singur în laboratorul 
său, bucătăria. 
A amestecat diverse substanțe găsite prin bucătărie într-
un recipient. El a început prin a adăuga sare peste niște 
cleme de pe biroul său, apoi a adăugat cateva boabe de 
fasole și în final a luat un fir de nisip de pe terasa sa.  

Cleme + sare grunjoasă + boabe de fasole + nisip fin 
El a amestecat pentru a vedea ce se întâmplă, în final 
obținând o textura ciudată. 
Apoi, și- a adus aminte ca mama lui nu și-ar dori să vadă 
mizerie în bucătărie atunci când va ajunge acasă. Și chiar 
dacă a aruncat totul in gunoi, mama lui va observa ca a 
folosit cleme, sare și boabe de fasole.  
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John și-a dat seama că lui îi va trebui un plan să separe 
toate componentele din amestec pentru ca în final să le 
pună la loc fără ca mama lui să observe.  
 Cum credeți că a procedat John?  
Etapa 2 – Indicații pentru a rezolva problema  
Ca și John, trebuie să îti setezi un plan urmărind acesti 
pași: 
1. Definește problema; 
2. Gândește-te asupra problemei; 
3. Plănuiește o soluție; 
4. Pune în aplicare planul; 
5. Reflectă asupra celor rezolvate. 

“trucuri”  
Sfaturi utile și sugestii 
pentru elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a îndeplini pașii anteriori citește cu atenție 
sugestiile de mai jos; 
 
1. Defineste problema 
- scrie o lista despre lucrurile pe care le știi despre prob-
lemă și înțelege noțiunile de care vei avea nevoie (eventu-
al și rezolvă-le); 
- după ce ai o listă completă cu ceea ce știi, indentifică ce 
noțiuni nu îti sunt clare 
 
2. Gândește-te asupra problemei 
- mediteaza asupra problemei; 
- aduna informațiile necesare despre noțiunile folosite in 
rezolvarea problemei  
 
3. Plănuiește o soluție 
- consideră metodele de a rezolva problema ; 
- alege cea mai buna metoda. 
 
4. Pune in aplicare planul 
- ai răbdare – problema nu se va rezolva din prima încer-
care; 
- fi perseverent – dacă rezultatul nu se observă din prima, 
nu ceda, încerca altă variantă 
 
 
5. Reflectă asupra celor rezolvate 
- după găsirea unei soluții, ar trebui sa consideri 
următoarele aspecte : 
. are sens soluția gasită? 
. mi-am răaspuns la toate intrebările? 
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. ce am învățat din acest proces? 

. puteam sa o rezolv altfel? 
6. Completează acest tabel pentru evaluarea activității 
 
Evaluarea activității 
Marcheaza opțiunea ta cu un X. 

 

Acum sunt capabil să Foarte bine Bine Cu dificultate 

Definirea problemei     

Identificarea problemei    

Plănuirea unei soluții    

Punerea în acțiune a unui plan    

Reflectă asupra celor rezolvate    
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Annex 1  
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Rezolvarea problemelor 
GRUPA DE VARSTĂ 14 – 16 

Obicei - explicație 
 
 
 

Rezolvarea problemei 
Dicționarul Webster defineste rezolvarea problemelor ca:  
fixarea unui țel ; o determinare oficială sau legală; o hotărâre 
luată, pentru a acționa într-un anumit fel; determinarea in a găsi 
o soluție; o determinare ferma în a realiza ceva; ambiție 
puternică în a reuși într-un anumit demers; trăsătura de caracter 
de a fi hotarât potrivit site-ului vocabulary.com 

Glosar 
 
 

Obicei 
Rezolvare 
Obiectiv 
Determinare 
Reacție 
Soluție 
Rezolvarea problemei 
Soluție bazică, acidă si neutră 
Indicatori acido-bazici 
Reacții acido-bazice 

Resurse și materiale 
 
 

Foaie de lucru; 
Componente: zeamă de lămâie, oțet, apă distilată, apă 

sărată, bicarbonat de sodiu (praf de copt) dizolvat in apă 
Proviziile din laborator: lentie si foi metrice 

Scurt instructaj 
pentru desfășurarea 
activităților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1 – Introducerea problemei 
Maria a plecat într-o plimbare prin grădina bunicii sale. Era 
o zi de primăvară minunată, soarele strălucea, iar florile 
erau frumoase și colorate. Maria iubea florile bunicii sale 
așa că s-a decis să culeagă câteva și să i le ofere. Cu 
toate astea, răul s-a întâmplat… într-o floare se afla o al-
bina ce a  înțepat-o pe Maria. Ea a alergat acasă, iar îm-
preună cu bunica ei au decis cu ce să se trateze pentru a 
își ușura durerea.  
Cum pot ele rezolva problema? 
            Etapa 2 – Indicații pentru rezolvarea problemei 

Umeaza-o pe Maria si stabilește un plan urmărind pașii de 
mai jos: 
1. Definește problema 
2. Gândește-te asupra problemei  
3. Planuiește o soluție  
4. Pune planul în acțiune  



 CAIETUL ELEVULUI 

34 
 

5. Reflecta asupra celor rezolvate 

"trucuri" 
 Sfaturi utile pentru 
elevi 

Pentru a îndeplini pașii anteriori citește cu atenție sugestiile de 

mai jos: 
 

1. Definește problema 
- informează-te asupra lichidului lăsat de albină în urma 

înțepăturii; 
- găsește noțiunile de care vei avea nevoie. 

 
                  2. Gândește-te asupra problemei 

- reflect asupra problemei; 
- găsește informațiile relevante ce te vor ajuta să rezolvi 

problema 
   

3. Plănuiește o soluție 
- consideră soluțiile si materiale disponibile ție și definește 

mai multe rezolvări 
- alege cea mai bună strategie 

 
4. Pune planul în acțiune 

- ai răbdare – problema nu se va rezolva din prima încer-
care; 
- fi perseverent – dacă rezultatul nu se observă din prima, 
nu ceda, încerca altă variantă 

 
               5. Reflectă asupra celor rezolvate 

- după găsirea unei soluții, ar trebui sa consideri 
următoarele aspecte : 
. are sens soluția gasită? 
mi-am răaspuns la toate intrebările? 
. ce am învățat din acest proces? 
. puteam sa o rezolv altfel? 
 
 

6. Completează tabelul pentru a evalua activitatea 
 
Evaluarea activității        Marchează-ți opinia cu un X. 
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Acum pot să 

Foarte bine    

 

 
Bine 

 

Cu dificultate 

Defineste problema     
Gândește-te asupra problemei     
Planuiește o soluție     
Pune în aplicare planul    
Reflectă asupra celor realizate    

 
Anexa 1  
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Rezolvarea problemelor 
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei - explicație 

 

 

 

Rezolvarea problemei 

Dicționarul Webster defineste rezolvarea problemelor ca:  
fixarea unui țel; o determinare oficială sau legală; o hotărâre 
luată, pentru a acționa într-un anumit fel; determinarea in a găsi 
o soluție; o determinare ferma în a realiza ceva; ambiție 
puternică în a reuși într-un anumit demers; trăsătura de caracter 
de a fi hotarât potrivit site-ului vocabulary.com  

O problemă există atunci când este o situație pe care vrei să o 
rezolvi, dar fără vreo soluție aparenta. Rezolvarea problemei 
este procesul prin care se rezolva o problema nefamiliară. O 
situație care poate pune in dificultate o persoană, nu este 
obligată să pună in dificultate și alte persoane 

Una dintre cele mai folositoare strategii pentru a întelege 
problema și pentru a obține idei pentru soluții este să desenezi 
scheme si diagrame. Foarte probabil ai auzit de expresia: „ O 
imagine cât o mie de cuvinte”.  

Scopul acestei activități este de a ajuta elevii să devină familiari 
cu procesul în patru pași și să se acomodeze cu una din cele 
mai comune strategii pentru rezolvarea problemelor: a face un 
desen 

Glossar 

 

 

Obicei 
Problema 
Scopul 
Rezolvarea 
Obiectivul 
Înțelegerea problemei 
Crearea unui plan 
Ducerea la bun sfârșit un plan 
Revizuirea 
Determinarea 
Actionarea 
Desenarea unor scheme sau diagrame 
Rezolvarea problemei 

Resurse și materiale O lista cu 3 probleme zilnice pentru a le rezolva 

Scurt instructaj  

 

Repetiția mama învățăturii! 

Citește următoarele probleme și încearcă să le rezolvi  
folosind procesul în patru pași pași și să se acomodeze cu 
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una din cele mai comune strategii pentru rezolvarea 
problemelor: a face un desen 

Problema numărul 1 

O fântână are 6m adâncime. Un șarpe se urca câte un 
metru in fiecare zi si alunecă câte 0,5 m în fiecare seară. 
În căte zile va ajunge șarpele la suprafața fântânii? 
  
Problema numărul 2 
Cinci oameni participă la un turneu de tenis în care fiecare 
persoana în cadrul căruia fiecare persoană joacă câte o 
singură dată cu ceilalți jucători. Determină numărul total de 
partide ce vor fi jucate.  
 
Problema numărul 3 
 
Când doua piese de funie sunt amplasate la câte un capăt, 
lungimea lor totala este de 40m. Când cele doua funii sunt 
amplasate una lângă alta, una dintre ele este cu 8m mai 
lungă decât cealaltă. Care este lungimea celor doua funii?  
 
Problema numărul 4 
 
 Într-o școală sunt 560 elevi de clasa a treia și a patra. 
Dacă sunt cu 80 de elevi de clasa a treia mai mult decât 
cei de clasa a patra, câți elevi de clasa a treia sunt în 
școală?  
Impărtășește și discută cu colegii tăi răspunsurile obținute. 

"trucuri" 

Sugestii pentru elevi 

 

 

 

 

 

Completează tabelul pentru a evalua activitatea. 
Evaluarea activității  Marcheaza-ți opinia cu un X. 
 

Acum pot să  Foarte 
bine     

Bine Cu difi-
cultate 

Definește problema    

Gândește-te asupra 
problemei  

   

Plănuiește o soluție     
Pune în aplicare planul     
Reflectă asupra celor 
rezolvate 
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Generozitatea 
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei – explicație 
 
 
 

Generozitate 

Evidențiază moduri de a acționa în scopul construirii unor 
comunități mai respectoase  
Dezvolta-ți spiritul altruistic ; 
Promoveaza spiritul civic active și incluziunile sociale  

Activitatea/ Jocul 
 

Numele activității 
Flori cu mesaje 

Resurse/ materiale 
 
 
 

Foi albe 
Creion/ pix 
Lalele din origami 
Foi colorate (2 foi, una dintre ele sa fie verde) 
 

Planul lectiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deseneaza o floare pe o foaie de hârtie 
2. Scrie câteva cuvinte din câmpul lexical al generozității 
3. Urmărește instrucțiunile profesorului tău pentru a con-
strui o lalea din origami 
4. In floare vei scrie cuvintele pe care ți le-ai ales 
5.  Uite cum va arăta: 
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Generozitatea 
AGE  GROUP 10 – 14 

Obicei- explicație Generozitateau este acea calitate morală sau obiceiul de a 
da de bună voie și din abundență, fără a aștepta nimic în 
schimb. Ea reflectă înclinația ta de a-ți ajuta aproapele și 
simbolizează sacrificial interesului propriu pentru binele 
celorlalți.   

Glosar Bunătate = sentimente și comportament amabil 
Compasiunea =simpatie pentru cineva care se află într-o 
situație neplăcută 
Onestitatea = a te purta, a gandi și a vorbi într-un mod cin-
stit 
Afecțiunea = sentimentul de a-și plăcea sau de a -ți păsa 
de cineva sau ceva  
Înțelepciunea = abilitatea de a lua decizii bune bazate pe 
cunoștințe și experiență 

Instrumente și mate-
riale necesare 

Fragment din Cuore, inimă de copil de Edmondo de Ami-
cis, tablă, fișe, creioane colorate, acuarele, pensule, hârtie. 

Instrucțiuni pentru 
realizarea activi-
tăților 

La finalul acestei ore vei fi:   
- Mai atent la calitățile morale ale unei persoane 
- Învățat să identifici calitățile morale ale colegilor tăi 

de clasă  
- Mai conștient de modurile în care poți devein mai 

bun ca persoană  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

Fii generos! 
Petrece timp cu cei nevoiași! 
Dă inainte de toate! 
Petrece timp cu o persoană generoasă! 
Donează unei cause în care crezi! 
Gandește-te la beneficiile generozității! 
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O faptă generaoasă 

Miercuri, 26 

        "  Chiar azi dimineaţă Garrone ne dădu o dovadă de inima lui cea bună. Ajunsesem cam 
târziu la şcoală, fiindcă mă oprise profesoara de clasa I superioară, ca să mă întrebe la ce oră 
ar putea să vină la noi, acasă. Profesorul nu venise încă şi trei sau patru băieţi necăjeau pe 
bietul Crossi, băiatul cu părul roşu şi cu mâna legată de gât, a cărui mamă e precupeaţă. Îl 
loveau cu liniile, îi azvârleau coji de castane în ochi şi îi ziceau mereu; 
         — Ciungule, slutule! Unii îl imitau, în bătaie de joc, cum îşi ţinea mâna legată de gât. 
         Sărmanul băiat stătea singur în fundul clasei şi nu zicea nimic; însă se uita când la unul, 
când la altul, parcă i-ar fi rugat, să-l lase în pace. Dimpotrivă ei se îndârjiră şi mai tare. 
Atunci Crossi începu să se roşească şi să tremure de necaz, dar tot răbda. Deodată, răutăciosul 
Franti se sui pe o bancă şi imită pe mama lui Crossi, cum îşi poartă coşurile cu zarzavaturi în 
mâini, când vine la poarta scolii, ca să aştepte pe fiul său. 
        Mulţi băieţi începură să râdă cu hohote; Crossi îşi pierdu cumpătul; apucă o călimară şi 
o azvârli din toate puterile în capul lui Franti. 
Franti îşi plecă repede capul, iar călimara lovi în piept pe profesorul care tocmai intra în 
clasă. Toţi şcolarii alergară speriaţi pe la locurile lor. Profesorul îngălbeni şi urcându-se la 
catedră îi întrebă supărat: 
         — Cine a azvârlit? Nimeni nu răspunse. Profesorul întrebă iarăşi, ridicând glasul: 
Răspundeţi, cine? 

Atunci lui Garrone făcându-i-se milă de bietul Crossi, se sculă repede şi zise hotărât: „Eu!”. 
Profesorul se uită la el, se uită şi la ceilalţi şcolari, pe care îi văzu că stau minunaţi şi zise cu 
glasul potolit: 
          — Nu este adevărat! adăugase, vinovatul n-o să fie pedepsit, să se ridice! 
Crossi se sculă şi zise înecat de plâns: 
          — Mă băteau şi mă batjocoreau; de necaz mi-am ieşit din fire şi am azvârlit cu călima-
ra! 
          — Şezi, zise profesorul. Să se scoale cei care l-au întărâtat. Patru elevi se sculară în 
picioare, plecându-şi capui.  

         — Aţi necăjit, le zise profesorul, pe un coleg care nu vă făcea nimic; aţi batjocorit pe un 
nenorocit; aţi bătut pe un neputincios, care nu este în stare să se apere. Aţi făcut una din 
faptele cele mai mişeleşti, care pot mânji o fiinţă omenească! Sunteţi nişte nemernici! apoi 
coborî printre bănci, luă de bărbie pe Garrone, care stătea cu capul în jos şi se uita drept în 
ochii lui, zicându-i: 
         — Tu eşti un suflet bun!        

Garrone, folosindu-se de împrejurare, şopti ceva la urechea profesorului care întorcându-se 
către cei patru vinovaţi, le zise cu asprime: „Vă iert!” 

                                             ( Edmondo de Amicis, O faptă generoasă) 
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Activități propuse 

1. Joc ” Mingea cu întrebări” 

Scrie o întrebare pe baza textului citit.Mototolește  ușor hârtia ca să obții o sferă. 
Strigă numele unui coleg.Pasează -i ” mingea ” ta. El o va desface, va citi întrebarea 
și va răspunde oral. 

2.  Tu ai făcut o faptă asemănătoare celei pe care a făcut-o Garrone? Povestește pe 
scurt despre ea. 

 

 

 

3. Desenează-l pe Garrone. 

 

 

 

 

 

4. Ninja de fapte bune 

Propunere:  saptamana aceasta jucăm impreuna un joc: ninja de fapte bune. 

Ideea jocului este sa-i  urmăriți pe ceilalți și să faceti cât mai multe lucruri frumoase 
pentru ei, dar fără să fiți observați, așa cum și un ninja trece neobservat. Apoi, să 
priviți reacția celor ce primesc fapta voastră bună. La finalul fiecarei zile, povestiți ce 
fapte bune a făcut fiecare dintre voi. 
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5. Împart sau nu? 

Începe acest joc spunându-ți numele si ce iți place să împarți cu ceilalți. Spre 
exemplu: „Adriana imparte mâncarea cu ceilalți”. 

Apoi, copilul va spune numele sau si ce nu ii place sa impartă cu ceilalti, spre 
exemplu: „Tudor nu imparte păturica preferată”. 

Spuneti 2-3 lucruri, iar apoi inversati rolurile. Scopul este acela de a-l ajuta pe copil 
sa inteleaga ca este in regula sa nu imparta toate lucrurile sale (nici noi adultii nu 
impartim totul cu ceilalti) si, in acelasi timp, sa descopere ce anume ii face placere 
sa imparta. 

6. Încarcă darurile cu iubire 

Cum, nu ai incărcat niciodată darurile cu iubire? Uite cum se face: 

 Primul pas este sa alegi un dar , chiar simbolic ,să îl  ții lângă inimă să-ti audă 
cântecul. 

 Al doilea pas este să sufli peste el cu dragoste. 
 Iar al treilea pas este să iei un gând bun după ureche si să-l pui în cadou. 
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Generozitatea 
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei – Generozitate 
 
 
 

Pentru a stimula spiritul generozității 
Pentru a reflecta asupra binelui pe care il aduce când ești 
generos 
 

Activitatea/ Jocul 
 
 
 

Numele jocului: “O planetă generoasă” 
Scrie un set de definiții despre “A fi generos” și importanța 
acesteia 
 

Vârsta/ Clasa Clasa a 7ª si mai mari 

Participanți 
 

Grupe mici: 3 x30 minutes 
Lucrul cu clasa: 3x 30 minutes 

Resurse și materiale 
 
 
 

foi 
tabla 
marker 
cerneală 
creioane colorate 

Planul lecției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Citește următoarea situație: 
“O nouă planetă a fost descoperită cu indivizi ce nu cu-
nosc termenul de generozitate. Grupa ta a fost aleasă să 
schematizeze niște afirmații despre atitudinile și acțiunile 
pe care le are o persoană generoasă.  
2. Instruiește participanții și grupați-vă câte 4 studenți 
pentru a urma pașii următori: 
A. Oferă acestei noi planete un nume. 
B. Alege 10 activități generoase cu care intreaga grupă 
este de acord și notează-le pe o foaie, tablă sau carton.  
3. Fiecare echipă își prezintă propria listă în fața clasei.  În 
acest timp notează o listă esențială cu toate actele gener-
oase discutate și de celelalte echipe, combinând toate 
similaritățile.  
4. După ce toate grupele își depun listele, revizualizează-ți 
lista principală 
A. Există acțiuni ce ies în evidența? Pot fi combinate?  
B. Există activități ce apar doar o singură dată pe listă? Ar 
trebui incluse sau șterse?  
5. Discutați următoarele probleme:  
A.Care dintre ideile tale despre generozitate a fost cea mai 
discutată de-a lungul lecției?   
B.Cum ar fi viața pe acea planetă dacă aceste activități ar 
fi excluse?   
C. Există și alte ectivități c ear trebui adăugate la lista fi-
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 nală?   
D. Care este scopul unei astfel de liste?  
6. Definitivați lista de acțiuni in vederea definirii gener-
ozității 
7. O reprezentare a planetei- elevii reprezintă planeta într-
o formă fără plastic (desen/ în format digital). Produsul 
final va fi prezentat clasei.  
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Generozitatea   
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei– Generozitate 
 
 
 

Elevii trăiesc centrați pe sine în problemele lor, unii sunt 
egoiști și incapabili să înțeleagă nevoile celuilalt. 

Activitate/Joc 
 
 
 

Copacul dărniciei 
 

Vârsta/Clasa Toate grupele de vârstă 

Durata 
 

Tot anul școlar 

Resurse și materiale 
 
 
 

Carton verde și maro 
Post-it (foițe adezive) 

Descriere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul/oara motivează elevii prentru nevoia de a ajuta, 
de a împărtăși.  
Gândește-te la ceea ce toată lumea crede că poate face. 
Elevii construiesc copacul pe carton. 
Cutia cu post-it-uri (foițe adezive) este plasată în clasă 
într-un loc la îndemâna tuturor elevilor. 
Pe măsură ce elevii reflectă și descoperă ce pot oferi, 
scrieți-l pe un post-it (foiță adezivă) și puneți-l pe copac. 
Elevul care simte că are nevoie de ceea ce a fost așezat 
pe copac, ridică post-it-ul (foița adezivă) și merge la 
colegul său pentru ajutor. 
Această activitate nu se desfășoară într-o oră de clasă, ci 
în timp. 
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Pasiunea 
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei-explicație Cuvântul pasiune are mai multe sensuri. Pe de o parte se 
referă la o emoție puternică cum ar fi iubirea sau furia: A 
vorbit cu pasiuen despre succesul fratelui ei. Pe de altă 
parte, acesta poate însemna entuziasm sau interes: pasi-
une pentru muzica clasică.  
Atunci când vorbim despre școală si succes școlar, pasi-
unea, adică acel sentiment puternic de entuziasm care te 
ajută să te dedici pe deplin unei activități, pentru a per-
severa în ciuda obstacolelor și îți permite să rămâi dedicat 
unei anumite activități, sau rutinei zilnice necesare pentru 
obținerea excelenței. 

Glosar curajul= capacitatea de a face lucruri care sunt periculoa-
se, înspăimântătore sau foarte dificile;   
responsabilitate = ceea ce ai de facut pentru ca tine de 
datoria sau munca ta. 
Stima de sine = sentimentul că ești fa fel de bun ca oricine 
altcineva și că meriți să fii tratat bine;  
succesul= realizarea a ceva ce ți-ai planificat să faci sau ai 
încercat să faci. 

Instrumente și mate-
riale necesare 

 
Fișe, creioane colorate 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

La finalul acestei sesiuni vei putea să: 
- Înțelegi că pentru a reuși o persoană trebuie să 

muncească și să se lupte pentru visele sale; 
- Să găsești soluții pentru a rezolva situașiile 

negative;  
- Să propună soluții creative pentru a face față 

problemelor; 
-  Îți exersezi abilitățile de comunicare. 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
pentru elevi 

"Toate visele noastre pot devein realitate dacă avem curajul de 
a le urma." - Walt Disney 

1. Ai incredere în tine! 
2. Fii responsabil! 
3. Găsește soluții! 
4. Luptă pentru visul tău! 

5. Nu renunța când lucrurile se complică! 
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Fișă/ exerciții 

1.Ajut-o pe Maia să coloreze imaginile care conțin sunetul f. 
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2. Să o ajutăm pe Maia! Taie și lipește! 

 
 Astăzi este luni. Furnicuța maia își construiește mușuroiul dar este sin-
gură. 

 

 

 Marți, Maia cere ajutor. Zece furnicuțe i se alătură. Toate sunt 
muncitoare. 

 

 
 Este miercuri. Maya nu a terminat încă. Incă zece furnicuțe i se alătură. 

 

 

 Este joi și Maia tot nu a terminat! Încă zece furnici i se alătură.  
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 Este vineri. Mușuroiul este gata. 31 de camera pentru 31 de furnicuțe.  

    

 

3.Noi suntem prietenii lui Maya. Numele noastre conțin sunetul “f”. 

Cum crezi că ne numim? 

 

 

4. Decupează denumirile părților corpului și lipeștele la locul potriv-
it! 

Diligent 
Ants 

Furnicuțe 
muncitoare 
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1.Antene  2. Cap  3.Torace  4.Picior
 5.Abdomen  6.Gură    7.Ochi 
 

5. Găsește cuvintele cu sens opus ale celro de pe săculeți și 
scrie-le pe linii: 

 

 

 

 

  

 

          

  

 
Curajos 

 
 

 

Prieteni 
 

Muncitor 
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Pasiunea 
Grupa de vârstă 10 – 14 

Obicei - explicație 
 
 

Pasiunea 
Cuvântul pasiune are mai multe sensuri. Pe de o parte se 
referă la o emoție puternică cum ar fi iubirea sa furia: Pe 
de altă parte, înseamnă entuziasm sau interes puternic: 
pasiune pentru muzica clasică.  
Atunci când vorbim despre școală si succes școlar, pasi-
unea, adică acel sentiment puternic de entuziasm care te 
ajută să te dedici pe deplin unei activități, pentru a per-
severa în ciuda obstacolelor și îți permite să rămâi dedicat 
unei anumite activități, sau rutinei zilnice necesare pentru 
obținerea excelenței.  
 

Glosar curajul= capacitatea de a face lucruri care sunt periculoa-
se, înspăimântătore sau foarte dificile;   
responsabilitate = ceea ce ai de facut pentru ca tine de 
datoria sau munca ta. 
Stima de sine = sentimentul că ești fa fel de bun ca 
oricine altcineva și că meriți să fii tratat bine;  
succesul= realizarea a ceva ce ți-ai planificat să faci sau 
ai încercat să faci.  

Materiale și instru-
mente necesare  

 
Conexiune la Internet, laptop 

Titlul lecției  
Ai cuvântul! Fii un profesor pasionat! 
 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

La finalul acestei sesiuni: 
- Vei fi intrat in pielea unui profesor pasionat și le vei 

fi predat colegilor o lecție pe o temă la alegerea ta. 

- Vei fi căutat rsurse pentru a-ți documenta proiectul;  

- Vei putea să dai soluții creative pentru a-ți realiza 

posterul; 

- Iți vei exersa abilitățile și tehnicile de comunicare. 

 
“trucuri”  
sugestii și idei pentru 
elevi  

6. Ai încredere în tine! 
7. Urmează-ți instinctele ți interesele! 
8. Găsește soluții! 
9. Mu renunța când lucrurile se complică! 
10. Fii creativ și muncește cu pasiune! 
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Fișă/ Exerciții 

Cât de multe știi despre Australia? 

Clipurile de mai jos pot fi un punct de plecare foarte bun pentru cășătoria noastră 
prin Australia. Urmărește clipurile și alege un aspect care ți-a stârnit curiozitatea, 
unul care ți-a stârnit curiozitatea, unul care îți este familiar și de acre ești interest, 
sau unul care te-a impresionat foarte mult.  

Navighează pe Internet pentru mai multe informații despre acea temă, iar apoi re-
alizează un proiect de o pagină, in format digital pentru a-l putea partaja colegilor. Ai 
putea să realizezi și un video scurt, asemănător unui program TV în cadrul căruia ai 
putea să joci rolul prezentatorului.   

Urmărește clipurile! Proiectul tău ar putea fi despre Geografia acestui continent, fau-
na, flora, tradițiile sau mâncarea tradițională, despre semnificația elementelor de pe 
steagul Australian, sporturile pe care le prefer australienii etc. Alege o temă și se-
lectează informațiile care ar putea să le stârnească interesul colegilor tăi și pe care 
sunt șanse să ți le amintești cu ușurință.  

Pregătește-te să intri în pielea unui profesor pasionat ce le prezintă elevilor un as-
pect din cultura Australiană și să îți faci prezentarea cu la fel de multă pasiune în fața 
colegilor tăi/ sau online.  

Succes și distracție plăcută! 

Nu uita: fii creativ; nu renunța și urmează-ți pasiunea!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE – Australia Facts, Cool, Fun facts about 
Down Under 

https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ Australia Destination World 

https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Australian animals/ Animals for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM The Great Barrier Reef/ Exploring 
Oceans 
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Pasiune 
GRUPA DE VÎRSTĂ 14 – 16 

Obicei-explicații Etymology: from Latin passio (suffering), from Greek pa-
thos(emotion), today means deep emotion  

Glosar Energy, experience, tenacity, patience, determination, 
hard work, courage, altruism, generosity, good will, self-
confidence, strength and etc. 
 
Sacrifice, difficulty, trouble, risk, solitude, fear…. 
 

Instrumente și mate-
riale 

Pictures, blackboard, fotocopie , computer 

  

Exerciții 
 
1. Brainstorming și discuții de grup: 
     Privește imaginile de mai jos:  
 

 Recunoști persoanele? 
 Pentru ce sunt celebri? 
 Ii apreciezi? De ce? 
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2. Completează tabelul:  
 
Cine? Pentru ce au luptat? Ince domeniu? 
Mandela  
 Si-a pus viața în slujba celor săraci. 
  
  
  
  
  
  
  
 
3. Care dintre trăsăturile de mai jos sunt commune tuturor person-
alităților de mai sus?  
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Bifează cuvintele corespunzătoare din lista de mai jos: 

o Încrederea în sine   
o Originile 
o Educația 
o Sexul 
o Sfera de acțiune 
o Sacrificiul 
o Tenacitatea 
o Rabdarea 
o Vârsta 
o Religia 
o Puterea 
o Capacitatea de a-și asuma riscuri 
o Pasiunea 
o Profesia 
o Ambiția 
o Munca susținută 
o Courajul 
o Altruism 
o Nationalitate 
o Bogăție 
o Generozitate 
o Bunăvoință 

 

4. Dezbatere:  

Pornind de la caracteristicile pe care le-ai selectat, discută cu colegii în 
grupuri pentru a da o definiție noțiunii de erou/eroină.  

5. Împartășește definiția ta cu restul clasei și alegeți împreună pe cea 
mai bună. 

6.Temă 

Pornind de la definiția unui erou, allege o persoană despre care crezi că are aceste 
carcateristici. Imagineaza-ți că esti erou și apoi pregătește o prezentare orală la per-
soana I. Încearcă să joci rolul său, costumându-te chiar. 

Urmează acest plan în pregătirea discursului tău: 

 
Introducere 

Tu ești erou. Începe prin a te prezenta (doar informații generale) 
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Cuprins 

Alege două, trei idei pentru a-I ilustra viața. Axează-te pe misiunea sau profesia sa.  
Punctează (2/3) acțiuni relevante pe care le-a realizat.  
 
Concluzie:  

Transmite un mesaj generațiilor viitoare 
 

Sugestii: 

o Aminteșteți să folosești persoana I 
o Scrie introducerea, restul discursului se va baza doar pe notișe scurte 
o Noteaza-ți toate cuvinetele necunoscute 
o Verificăți timpul de prezentare 
o Verificăți ritmul (vorbește rar) 
o Variază-ți intonația 
o Ai grijă la pronunție 
o Repetăți monologul cu glas tare 

Aminteșteți că il vei juca în fața clasei!! 

7. Interpretați-vă eroul în fața clasei și apoi votați cea mai bună in-
terpretare!  
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Pasiune 
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei-explicație Pasiune: Cuvânt plurisemnatic ce include sensuri opuse 

ce țin de Bine (dragoste, bucurie, dorință) și Rău (ură/ fu-
rie). Etimologie: din Latinescul passio (suferință),din gre-
cescul pathos(emoție), astăzi termenul este acceptat ca 
emoție profundă 

Glosar Energie, experiență, bucurie, adrenalină, entuziasm, 
putere…. 
 
Sacroficiu, dificultate, tulburare, ură, obsesie……. 

Instrumente și mate-
riale necesare 

 
Culori, imagini, computer 

Instrucțiuni pentru 
derularea activității 

 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevului 

 
Există mai multe modalități de a duce la bun sfârșit 
această sarcină. 
 
Încearcă să nu cauți soluția perfectă! 

 
 
Exercții 
 
1a.  
Brainstorming: PASIUNE 
Scrie toate cuvinetele sau expresiile pe care le asociezi cu acest sentiment. 
Discuție de grup 
 
1b.  
Crează o bancă de cuvinte cu expresiile pe care le-ai găsit. Împarte-le în : 
  
VERBE SUBSTANTIVE ADJECTIVE 
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2. Reflectează și vorbește despre sentimentele personale. Răspun-
de acestor întrebări: 
 

● Ce te face să simți pasiune? 

● Când ai acest sentiment? In ce situații? Poți numi câteva? 

● Cine te face să simți și să arăți pasiune? 

● Sunt bucuria și pasiunea unul și același lucru?  

● Ai aceleași sentimente mereu în circumstanțe similare? 

● Îți este ușor să îți ascunzi pasiunea pentru ceva sau cineva? Dar să îți exprimi pa-
siunea?  

● Poți identifica modul în care corpul tău reacționează la sentimentul de pasiune?  
 
 
Temă:  
Asociază pasiunea cu o culoare, o imagine, un cântec  pentru a explica ce înseamnă 
aceasta pentru tine.  
 
 

3. Gandeștete la cuvinte sau expresii care aparțin familiei lexilale a 
cuvântului pasiune:  
 
Exemple:   compasiune, pasionat……. 
 
 
 

4. Scrie o poezie.  
 
Citește poemul “Această dragoste”de autorul francez J. Prévert. El își exprimă sen-
timentele folosind anumite cuvinte pe care tu le ai deja ăn lista ta de vocabular the-
matic.  
Scrie propria ta poezie (10 versuri), folosind aceeași structură.  
Titlul poemului va fi “Pasiunea mea”: 
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This Love   Jaques Prévert 

Aceasta dragoste 
atât de violenta 
atât de firava 
atât de tandra 
atât de disperata 
aceasta dragoste 
frumoasa ca ziua 
si urâta ca vremea 
când vremea e urâta 
aceasta dragoste atât de adevarata 
atât de frumoasa 
atât de fericita 
scaldata-n bucurie 
si-atât de derizorie 
tremurând de spaima ca un copil în bezna 
si totusi sigura de ea 
ca omul calm în miez de noapte 
aceasta dragoste ce sperie pe atâtia 
si-i face sa vorbeasca 
si-i face sa blesteme 
aceasta dragoste pazita 
pentru ca noi o pazim 
aceasta dragoste 
haituita, ranita, calcata 
-n picioare, ispravita, 
negata, uitata 
aceasta dragoste-ntreaga 
atât de vie înca 
si însorita 
este dragostea ta 
este dragostea mea 
a celui care-a fost 
acest lucru pururea 
altul 
si mereu neschimbat 
la fel de-adevarata ca o planta 
si ca o pasare vibrând 
calda si vie ca vara 
noi amândoi putem 
sa mergem si sa ne întoarcem 
putem sa uitam 
pe urma s-adormim 
sa ne trezim, sa suferim, 
sa-mbatrânim 
sa adormim din nou 
sau sa visam la moarte 
sa ne trezim surâs si râs 
sa-ntinerim 
dragostea noastra ramâne 
 

îndaratnica asemenea unui catâr 
vie ca dorinta 

si cruda ca memoria 
stupida ca regretul 

si tandra precum amintirea 
rece ca marmora 
frumoasa ca ziua 

fragila ca un prunc 
surazând ne priveste 

si ne vorbeste fara cuvânt 
si o ascult tremurând 

si strig 
si strig pentru tine 

si strig pentru mine 
rugându-ma de ea 

pentru tine pentru mine pentru 
toti cei ce se iubesc 

si care s-au iubit 
da îi spun dragostei 

pentru tine pentru mine si pentru toti 
ceilalti 

pe care nu-i cunosc 
ramâi acolo 
nu te clinti 

nu pleca 
noi care suntem iubiti 

noi te-am uitat 
dar tu nu te uita 

noi nu te-avem decât pe tine pe pamânt 
nu ne lasa sa înghetam 

mereu mai departe mereu 
oriunde-ai fi 

da-ne iar un semn de viata 
mult mai târziu din marginea padurii 

din padurea memoriei 
tâsneste deodata 
întinde-ne mâna 

salveaza-ne. 
https://poetii-nostri.ro/jacques-prevert-aceasta-
dragoste-poezie-id-6021/ 
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Onestitate 
GRUPA DE VÂRSTA 6 – 10 

Obicei - explicație  Onestitate 
În Germania se spune cu “mâna pe inimă” (“Hand aufs 
Herz” = pe cuvânt de onoare) atunci când spui ceva onest. 
Ne punem mâna dreaptă pe inimă și ne simțim inima 
bătând. Comunicarea nostră ar trebui să fie fel de direct și 
vie precum bătăile inimii noastre.   

Glosar Figură de stil: Prin intermediul expresiilor idiomatice 
aratăm cum este ceva, cum suntem noi, cum ne simțim. 
Exemple: Are o inimă mare/ generoasă. El are o sclipire. 

Instrumente 
/materiale necesare 

Hîrtie colorată (roșu, alb, alte culori), crerion, foarfeci, car-
nețel (A 5 or A4) 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Cercul: Copiii din clasă se așează în cerc. Conducerea 
este preluată de un copil sau de învățător 
* Încălzirea: simteți inima 
* Ascultă un fragment din Micul prinț 
* Notează expresii cu tema “inima” 
* Vorbeșe despre onestitate 
* Realizează un colaj 
* Fă un cerc al clasei în fiecare săptămână 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevilor 

Cercul clasei funcționeză mai bine cu reguli clare. Aceasta 
ar putea fi o idee de luat în seamă: 
* Fiecare copil care are o temă de conversație scrie o 
notiță în caietul clasei. În felul acesta se adună 
preocupările. 
* Se stabilește o data fixă pentru cercul clasei.  
* Acordurile ce rezultă din cercul clasei sunt notate și 
revăzute din când în când.  
* Învățătorul începe cu coordonarea cercului clasei. Scopul 
este de a o delega elevilor responsabili.  
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Instrucțiuni pentru desfășurarea activităților: 

Simte-ți inima = “Hand aufs Herz!”  

In our cultures the heart is perceived as a place of feeling, faith and compassionate 
seeing. We try to feel our heart by placing our right hand on the chest, on our heart, 
thus connecting the warmth of our palm with our heartbeat. 

This exercise should be combined with a saying in your language. A saying that ex-
presses that the heart is a place of honesty, sincerity and openness towards others. 

Listen to a passage from The Little Prince  

In the famous book by Saint-Exupéry, the fox says this phrase to the little prince  
“And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one 
can see rightly; what is essential is invisible to the eye.” Look onto this passage, 
read, and discuss its meaning. 
 
Notează expresii cu tema “inima” 

În fiecare limbă există zicale și expresii scurte care clarifică faptul că există o 
legătură între inima noastră și o traire cinstită:pe cuv]nt de onoare, din inimă, amabil, 
… 

We collect these and talk about our collection. We link this discussion to our … 

Vorbește despre onestitate 

Ce semnificație are onestitatea pentru tine? Cum poți semnala discursurile oneste? 

 
Fă un colaj 

Ia hârtie colorată, desenează conturul mâinii tale și taie.  
Din hârtie roșie decupează o inimă. Cu acetse elemente realizezi un colaj pe tema 

Onestitate și deschidere. 

Poți adăuga zicale ți cuvinte care sunt importante pentru tine li apoi 
realizează o expoziție a clasei.   
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Realizați întâlnirea săptămânală  a cercului clasei 

Exersăm onestitatea în cercul clasei. O data pe săptămână ne adunăm pentru avorbi 
despre ce ne preocupă.  Ne amintim experiențele și ideile despre onestitate din lec-
tiile anterioare. Apoi se deschide runda de discuții. Deschidem caietul clasei în care 
sunt adunate preocupările noastre. Se citește fiecare rugăminte și se discută cu 
toată clasa. Ezultatul se notează pe scurt (e.g. clarificat) 

Ce inseamna inima ta pentru tine? 

 

 

Există multe proverbe și zicale despre ce înseamnă inima.  

Găseștele pe acelea care pun inima în legătură cu onestitatea și 
deschiderea. 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………… 
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Onestitate 
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Obicei-explicații   Definiția onestității: 
1. Să spui adevărul și să nu minți. Recurgem la minciuni 
adesea pentru a evita pedeapsa sau furia cuiva, pentru a 
obține cee ace ne dorim sau pentru a impresiona pe cine-
va.  Pentru a fi onești și pentru a spune adevărul atunci 
când ne este frică de consecințe, avem de asemenea ne-
voie de curaj.  
2. Tine-ți promisiunile pe care le-ai făcut. A-ți tine promisi-
unile este important deoarece consolidează încrederea 
dintre oameni.  
3. Respectă ereu regulile jocului. Jocurile sunt pentru a ne 
simți bine. Adevăratul câștigător poate fi cel care a jucat 
cinstit.  
4. Cere permisiunea celorlalți inainte de a folosi lucrurile 
personale.Este important.    

Glosar Onest, adevăr, minciună, lipsă de sinceritate, neciniste 

Instrumene și mate-
riale necesare  

Fișă de lucru și video 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Incepeți lecția cu a comenta citatele despre onestitate ros-
tite de  celebrități. Vei gasi mai multe definiții ale onestității. 
Apoi răspunde la întrebări. Prima sarcină presupune sunt 
întrebări care vor testa cât ești tu de onest. 
Următoare fișă conține un table în care vei completa 
efectele onestității. 
După aceasta vei discuta pe baza unor fotografii, un joc 
despre minciuni si adevăruri și în final un video cu ghicitori 
interesante și care presupune ca tu să găsești mincinosul.  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevilor 

Lecția îți va îmbogăți cunoștințele despre onestitate, min-
ciună și adevăr.  Te vei gândi la consecințele lisei de sin-
ceritate și la cât ești tu de onest. Vei învăța să faci 
diferența între termini precum onestitate, minciună și 
adevăr.   
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Fișă/ exerciții 

 

 

• “Onestitatea este cel mai rapid mod de a împiedica o greseală să se trans-
forme într-un eșec.” James Altucher 

 “Primul pas către măreție este de a fi onest .” Proverb  
 “Nu există moștenire mai de preț decât onestitatea.”  

William Shakespeare 

 

 

Definitia onestității: 

1. Să spui adevărul și să nu minți. Recurgem la minciuni adesea pentru a evita pe-
deapsa sau furia cuiva, pentru a obține cee ace ne dorim sau pentru a impresiona pe 
cineva.  Pentru a fi onești și pentru a spune adevărul atunci când ne este frică de 
consecințe, avem de asemenea nevoie de curaj.  

2. Tine-ți promisiunile pe care le-ai făcut. A-ți tine promisiunile este important de-
oarece consolidează încrederea dintre oameni.  

3. Respectă ereu regulile jocului. Jocurile sunt pentru a ne simți bine. Adevăratul 
câștigător poate fi cel care a jucat cinstit.  

4. Cere permisiunea celorlalți inainte de a folosi lucrurile personale.Este important.    

Intrebări: 

• De ce spunem minciuni? 
• De ce ne temem că s-ar putea întâmpla dacă am iscat ceartă? 
• Ce lucruri facem uneori pentru a-I impresiona pe alții? 
• Ce înseamnă cuvântul promisiune? 
• Ce promisiuni ai făcut? 

 Cine este acest personaj și de ce este atât de celebru? 
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Acum încearcă să fii onest și să răsăunzi acestor întrebări! 

Ai… 

 

1. mințit vrepdată în privința vârstei tale?_________________ 

2. agresat pe cineva? ________ 

3. luat vreodată ceva de la școală, dintr-un magazine, restaurant sau de oriunde    
altundeva fără să plătești? ________ 

4. luat bani de la un membru al familiei fărp să întrebi mai întâi?____________ 

5. stricat bunul cuiva?_________________ 

6. bârfit vreodată pe cineva?___________________ 

7. ai luat ceva din casa cuiva fără să întrebi? ____________ 

8. ai păstrat lucruri pe care le-ai împrumutat?______________ 

9. ai copiat tema sau munca din clasă a unui coleg?_________________ 

10. le-ai spus părinților că mergi undeva iar apoi te-ai dus 
atundeva?______________ 

11.Ai învinovățit pe cineva sau ai inventat o scuză atunci când ai făcut o 
grșeală?_________________ 

12. copiat la un test?______________ 

Ti-a fost greu să spui adevărul? 

Uneori este mai important să fii onest și să faci față consecințelor. 

Se pot întâmpla lucruri rele dacă minți. Ce s-ar putea întâmpla rău în aceste situații?  
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Efectele onestității 

                                

          

                                     

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Discută imaginile: 

“Tot cee ace auzim este doar o opinie, nu un fapt. Tot ceea ce 
vedem este o perspective, nu adevărul”. 

Ceilalți se vor simți: 

………………………........... 

………………………………… 

………………………………… 

   Ceilalți se vor simți: 

………………………........... 

………………………………… 

………………………………… 

Ceilalți vor vrede că 
sunt: 

………………………........... 

………………………………… 

………………………………… 

Ceilalți vor crede că 
sunt: 

………………………........... 

………………………………… 

………………………………… 

Ceilalți mă vor trata în 
acest fel: 

………………………........... 

………………………………… 

………………………………… 

Ceilalți mă vor trata în 
acest fel : 

………………………........... 

………………………………… 

………………………………… 



 CAIETUL ELEVULUI 

67 
 

  
    “Doar pentru că tu ai dreptate nu înseamnă 
că eu nu am. Pur și simplu nu ai văzut viața de pe poziția mea” 

Joc: 

Două adevăruri și o minciună 

 Fiecare elev din clasă va avea rândul la cuvânt. 

 Când îți vine rândul, spune-le colegilor două lucruri adevărate despre tine și un-
ul care nu este adevărat (aceasta este  minciuna ta). 

 

 Încearcă să nu spui ambele lucruri adevărate din prima și apoi minciuna, pentru 
că va deveni ușor de ghicit (vezi mai jos câteva strategii de joc).  

 Schimbă ordiea de câte ori îți vine rândul. Alternează: adevăr=adevăr=minciună, 
adevăr-minciună-adevăr și miciună-adevăr-adevăr.  

 Toți cei din grup au oportunitatea de a încerca să ghicească care dintre afirmații 
a fost o minciună.  

 Odată ce a ghicit toată lumea, persoana va divulga ceea ce a fost adevărat și 
ceea ce a fost fals.. 

 Dcaă doar o persoana a ghicit, acea persoana poate fi următoarea. Sau,       
persoana care stă cel mai aproape de ultima poate continua. 

 Acest lucru poate continua de câte ori dorești sau câte un tur pentru fiecare   
participant.  

Urmărește acest video nostim –  

Cine minte? 



 CAIETUL ELEVULUI 

68 
 

Vezi cît de bine te poți concentra cu aceste 17 întrebări și ghicitori nostime. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A 
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Onestitatea 
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei-Explicații Definiția onestității: 
1. Să spui adevărul și să nu minți. Recurgem la 
minciuni adesea pentru a evita pedeapsa sau furia 
cuiva, pentru a obține cee ace ne dorim sau pentru 
a impresiona pe cine-va.  Pentru a fi onești și 
pentru a spune adevărul atunci când ne este frică 
de consecințe, avem de asemenea ne-voie de curaj.  
2. Tine-ți promisiunile pe care le-ai făcut. A-ți tine 
promisi-unile este important deoarece consolid-
ează încrederea dintre oameni.  
3. Respectă ereu regulile jocului. Jocurile sunt 
pentru a ne simți bine. Adevăratul câștigător poate 
fi cel care a jucat cinstit.  

 4. Cere permisiunea celorlalți inainte de a folosi 
lucrurile personale.Este important.    

Glosar  Onestitatea  
 A spune și a face lucruri care sunt adevărate și 

corecte din punct de vedere moral.  
 Onestitatea se definește prin trăsături pozitive cum 

ar fi cinstea, dreptatea, sinceritatea, increderea, 
franchețea.  

 A spune adevărul (a nu minți) 
 A acționa într-un mod care este cinstit și nu ascun-

de adevărul (nu înșeală). 
 A face lucruri care sunt corecte moral (a nu fura sau 

înșela)  
 

Conștiința 
Vocea din capul tău și sentimentul din inima ta care îți 
spune dacă un lucru este corect sau greșit.  

 
Adevărat  
Cum este ceva sau cum s-a întâmplat în realitate.  
 
Corect din punct de vedere moral 
Comportamentul acceptat de societate ca fiind correct 
sau “drept”. Codul moral al societății definește care 
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acțiuni și intenții sunt corecte sau greșite.   
 

“Minciuna nevinovată”   
Minciuna ar putea fi necesară sau bună în anumite situații 
pentru a evita rănirea sentimentelor cuiva sau a da cuiva 
speranțe deșarte.  

Instrumente și mate-
riale necesare  

 
Fișă de lucru, text, video, hârtie, stilou  

Instructiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Activitatea 1: Ce este Onestitatea?  

Definește onestitatea(definiția din dicționar) și dă exemple 
și sinonime, reflectează asupra valorii onestității.  

Acasă: Analizează trăsăturile și acțiunile cuiva care și-a 
construit o reputație bună. (Găsește o persoană populară, 
sau un membru al familiei).  

Activitatea 2: manual 
 
Lucrează în grup cu colegii tăi pentru a identifica și enu-
mera ce valori sunt sunt abordate în fragmentele 
următoare:  

Discută morala acestor povești din perspectiva 
rostirii/spunerii adevărului.   

Un puști cinstit - Versiune imprimabilă 

Povestea adevărată a unui băiat a cărui onestitate în ca-
drul competiției T-ball i-a câștigat recunoașterea în revista 
Sportul în imagini. Băiatul de șapte ani, numit muza lui 
Tanner Musey de a fi onest, i-a adus o mențiune în rubrica 
„Scorecard” în numărul din 10 iulie 1989 al revistei Sportul 
în imagini. În timpul unui joc T-ball din Wellington, Florida, 
Tanner a încercat să eticheteze un jucător care părăsește 
prima bază. Când arbitrul a scos un jucător, Tanner l-a 
informat imediat pe arbitru că nu a reușit să-l eticheteze pe 
alergător. Două săptămâni mai târziu, Tanner s-a întâlnit 
cu același arbitru într-un alt joc T-ball. De data aceasta, 
Tanner juca scurt-stop și a marcat un alergător în timp ce 
se apropia de a treia bază. Apoi arbitrul l-a chemat pe 
jucător în siguranță, Tanner nu a spus niciun cuvânt, dar 
arbitrul i-a observat surprinderea la apel. 

Ai etichetat alergătorul? l-a întrebat ea pe Tanner. Când 
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Tanner a afirmat că a făcut-o, arbitrul și-a schimbat decizia 
și l-a chemat pe jucător. Când antrenorii și alții au protes-
tat, arbitrul a susținut decizia ei, informându-i că ea a 
învățat să aibă încredere în Tanner, datorită onestității 
sale.  
 
“Băiatul care a strigat Lupul!” 
Cântec interpretat de Passenger 
 
Well, I am the boy who cried wolf 
And I know I've lied in the past 
But last night I saw his yellow eyes shining in the dark 
Yeah, I know I spun tales with his voice 
And I open my mouth too fast 
But last night I saw his footprints in the path 
Well, I could swim every sea from south pole to north 
But I know I'll only ever be the boy who cried wolf 
Well, I am the shepherd's only son 
And I know what a joke I've become 
I have an honest heart but I have lies on my tongue 
I don't know how it started or where it came from 
And you have no reason and I have no proof 
But this time I swear, I'm telling the truth 
I saw that old wolf, from tail to tooth 
And I know that he's hungry and he's coming down too 
âWell, I could swim every sea from south pole to north 
And I could climb every tree and scale every course 
And I could share only the truth from this day forth 
But I know I'll only ever be the boy who cried wolf 
Oh, oh, I am the boy who cried wolf 
Oh, oh, I am the boy who cried 
https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

Honesty,  

song by Billy Joel & lyrics 

If you search for tenderness  
It isn't hard to find  
You can have the love you need to live  
But if you look for truthfulness  
You might just as well be blind  
It always seems to be so hard to give  
Honesty is such a lonely word  
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Everyone is so untrue  
Honesty is hardly ever heard  
And mostly what I need from you  
I can always find someone  
To say they sympathize  
If I wear my heart out on my sleeve  
But I don't want some pretty face  
To tell me pretty lies  
All I want is someone to believe  
Honesty is such a lonely word  

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 

Truth And Honesty - YouTube,  
Aretha Franklin 
------------- 
I would like to see you play your cards  
Reveal your hands and show your heart  
Maybe we could get it back  
With truth and honesty that's what we need to hold on  
To the good stuff we believe in  
Before we land up loose and sad and free  
Before we find that it's gone  
We could pull it back together, truth and honesty  
Open up your hands, show me your heart  
Let's stay up till dawn and talk it out  
------- 
Oh, truth and honesty that is what we need to hold on  
To the good stuff we believe in  
Before we land up loose, sad and free  
Before we find out all that is gone  
We could pull it back together with truth and honesty, oh  
Open up your hands, show me your heart  
Truth and honesty, oh, that's what we need to hold on  
To the good stuff we believe in  

Activitatea 3 

Discută în grupuri următorul scenariu:  
Un copil cumpără o băutură  și remarcă  faptul că 
vânzătorul i-a dat în mod accidental prea mult rest. 
Părintele este prezent, dar este neatent.   
Fiecare grup decide ce urmează să se întâmple și inter-
pretează ceea ce a făcut copilul.  
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Îi spune vânzătorului și îi dă banii înapoi?  
Ia banii și nu mai spune nimănui?  
Îi spune părintelui? 
Gandește-te: 
• Care sunt valorile principale testate aici?  
• Ar fi diferit dacă ar lua banii și ar cumpăra ceva ce au 
nevoie?  
• Ce s-ar întâmpla dacă ar lua banii și i-ar da cuiva care 
are nevoie?  
• Ce implicații sunt pentru vânzător dacă vor lua banii?  
• Ce ar face copilul dacă ar fi prins de vânzător sau de 
părinte?  
• Care sunt consecințele fiecărei acțiuni întreprinse și cum 
ar putea să se simtă fiecare persoană?  
• Te porți diferit dacă se uită cineva?? 
 
Activitatea 4: Scriere 
Urmărește clipul în clasă 
Scrie despre cum binele comun este o motivație pentru a 
face alegeri oneste.  

“trucuri”  
 

Onsetitatea înseamnă maim ult decît a nu minți. O 
definiție mai complete a onestității ne arată că o per-
soană onestă nu face lucruri care sunt greșite din punct 
de vedere moral. Așadar, onestitatea este despre a vorbi 
și a actiona cinstit.  

A fi onest înseamnă să nu spui lucruri neadevărate 
despre oameni.  

Să fii onest cu tine însuți înseamnă că știi într-adevăr de 
ce acționezi intr-un anume fel, sau dacă ceea ce îți spui 
este adevărat.  

 

Fișa 1 

Activitatea 1: Ce este onestitatea?  

Definește onestitatea(definiția din dicționar) și dă exemple și sinonime, reflectează 
asupra valorii onestității.  

Acasă: Analizează trăsăturile și acțiunile cuiva care și-a construit o reputație bună. 
(Găsește o persoană populară, sau un membru al familiei).  
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Activitatea 2: manual 

Lucrează în grup cu colegii tăi pentru a identifica și enu-mera ce valori sunt sunt 

abordate în fragmentele următoare:  

Discută morala acestor povești din perspectiva rostirii/spunerii adevărului.  Un puști 

cinstit – poveste adevărată 

Povestea adevărată a unui băiat a cărui onestitate în ca-drul competiției 

T-ball i-a câștigat recunoașterea în revista Sportul în imagini. Băiatul de 

șapte ani, numit muza lui Tanner Musey de a fi onest, i-a adus o menți-

une în rubrica „Scorecard” în numărul din 10 iulie 1989 al revistei Sportul 

în imagini. În timpul unui joc T-ball din Wellington, Florida, Tanner a 

încercat să eticheteze un jucător care părăsește prima bază. Când ar-

bitrul a scos un jucător, Tanner l-a informat imediat pe arbitru că nu a 

reușit să-l eticheteze pe alergător. Două săptămâni mai târziu, Tanner s-

a întâlnit cu același arbitru într-un alt joc T-ball. De data aceasta, Tanner 

juca scurt-stop și a marcat un alergător în timp ce se apropia de a treia 

bază. Apoi arbitrul l-a chemat pe jucător în siguranță, Tanner nu a spus 

niciun cuvânt, dar arbitrul i-a observat surprinderea la apel. 

 

Ai etichetat alergătorul? l-a întrebat ea pe Tanner. Când Tanner a afir-

mat că a făcut-o, arbitrul și-a schimbat decizia și l-a chemat pe jucător. 

Când antrenorii și alții au protestat, arbitrul a susținut decizia ei, in-

formându-i că ea a învățat să aibă încredere în Tanner, datorită 

onestității sale.  

 

‘The boy who cried wolf’/ Băiatul care a strigat Lupul! 

Song by Passenger 

Well, I am the boy who cried wolf 
And I know I've lied in the past 
But last night I saw his yellow eyes shining in the dark 
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Yeah, I know I spun tales with his voice 
And I open my mouth too fast 
But last night I saw his footprints in the path 

Well, I could swim every sea from south pole to north 
But I know I'll only ever be the boy who cried wolf 

Well, I am the shepherd's only son 
And I know what a joke I've become 
I have an honest heart but I have lies on my tongue 
I don't know how it started or where it came from 
And you have no reason and I have no proof 
But this time I swear, I'm telling the truth 
I saw that old wolf, from tail to tooth 
And I know that he's hungry and he's coming down too 

Well, I could swim every sea from south pole to north 
And I could climb every tree and scale every course 
And I could share only the truth from this day forth 
But I know I'll only ever be the boy who cried wolf 

Oh, oh, I am the boy who cried wolf 
Oh, oh, I am the boy who cried 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

Cinstea,  

Cîntec de Billy Joel 

If you search for tenderness  

It isn't hard to find  

You can have the love you need to live  

But if you look for truthfulness  

You might just as well be blind  

It always seems to be so hard to give  

Honesty is such a lonely word  

Everyone is so untrue  

Honesty is hardly ever heard  

And mostly what I need from you  

I can always find someone  

To say they sympathize  

If I wear my heart out on my sleeve  
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But I don't want some pretty face  

To tell me pretty lies  

All I want is someone to believe  

Honesty is such a lonely word  

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 

Truth And Honesty - YouTube 4:13 min. Aretha Franklin 

I would like to see you play your cards  

Reveal your hands and show your heart  

Maybe we could get it back  

With truth and honesty that's what we need to hold on  

To the good stuff we believe in  

Before we land up loose and sad and free  

Before we find that it's gone  

 

We could pull it back together, truth and honesty  

Open up your hands, show me your heart  

Let's stay up till dawn and talk it out  

Oh, truth and honesty that is what we need to hold on  

To the good stuff we believe in  

Before we land up loose, sad and free  

Before we find out all that is gone  

We could pull it back together with truth and honesty, oh  

Open up your hands, show me your heart  

Truth and honesty, oh, that's what we need to hold on  

To the good stuff we believe in  

Activitatea 3 

Discută în grupuri de lucru următorul scenariu:  

Un copil cumpără o băutură  și remarcă  faptul că vânzătorul i-a dat în mod acci-
dental prea mult rest. Părintele este prezent, dar este neatent.   

Fiecare grup decide ce urmează să se întâmple și inter-pretează ceea ce a făcut 
copilul.  
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Îi spune vânzătorului și îi dă banii înapoi?  

Ia banii și nu mai spune nimănui?  

Îi spune părintelui? 

Gandește-te: 

• Care sunt valorile principale testate aici?  

• Ar fi diferit dacă ar lua banii și ar cumpăra ceva ce au nevoie?  

• Ce s-ar întâmpla dacă ar lua banii și i-ar da cuiva care are nevoie?  

• Ce implicații sunt pentru vânzător dacă vor lua banii?  

• Ce ar face copilul dacă ar fi prins de vânzător sau de părinte?  

• Care sunt consecințele fiecărei acțiuni întreprinse și cum ar putea să se simtă fiec-
are persoană?  

• Te porți diferit dacă se uită cineva?? 

 

Activitatea 4: Redactare 

Urmărește clipul video în clasă. 

Scrie despre cum binele comun este o motivație pentru a face alegeri oneste. 
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Onestitate  
Grupă de vârstă- 16-19 ani 

Obicei-explicații   Gândiți-vă la patrimoniul cultural a diferitelor civilizații 

Descoperiți aspectele comune ale diferitelor culturi 

Fiți deschiși la minte 

Glosar Patrimoniul cultural – transfer cultural – cultură inter-
națională – bază științifică și cunoștințe – scihmb intercul-
tural  – toleranță 

Instrumene și mate-
riale necesare  

Imagini, internet 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Studenții vor fi grupați în echipe mici 
Alegeți un subiect și răspundeți la întrebări 
Pentru documentul cu piramide? : căutați informații despre 
creierul uman și elementele de bază ale arhitecturii; există 
două explicații științifice. 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevilor 

Pentru a progresa în studiul vostru, oferiți exemple refer-
itoare la țara voastră- sport, publicitate, comunicare etc. 
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Fișa de lucru a studentului 

ONESTITATEA – a fi deschis la minte 

Exercițiu multidisciplinar : științe/ istorie/ filozofie/ L1/ geografie 
 

1. ACHITECTUR Ă 

Primul document 
Întrebări:  

A – Plasați piramidele din documentul de mai jos pe harta lumii 

B – De ce credeți că priamidele constituie un model architectural atât de des utilizat? 

C – Ce indică repetarea acestei structuri triangulare pentru civilizații?  

 
 

           Al doilea document 

Aceste modele architecturale de piramide aparțin secolului al XX-lea.  

- În care dintre proiecte se potrivesc aceste piramide? Observati funcțiile lor și varie-
tatea locațiilor. 

- Căutați simbolul 3 și cel al triunghiului 

- Ce puteți deduce din structura externă a creierului uman? 
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Pyramide du Louvre. 1989 
Paris, France. 
Sino-American architect:  
Leoh Ming Pei 

 
Pyramid house 2013              Mexican architect: 
Mexico                                    Juan Carlos 
Los Azures 

   
 

 

 
 
Palace of Peace and Reconciliation, 2006. 
Nur-Sultan, Kazakhstan. British architect: Norman 
Foster. 

 
Transamerica ; 1972. San Francisco, USA. 
American architect: William Pereira 

 

 

Rezumat  
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2.MEDIA și COMUNICARE 

Al treilea document 

- Oferiți fiecărei imagini un titlu. Ce tip de iconografie vă lasă pe gânduri? Jus-
tificați-vă răspunsul. 
- Găsiți o altă campanie împotriva rasismului în țara voastră. 

 
 

Presă 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Campania impotriva rasismului a firmei 
United Colors of Benetton 

  
 

Rezumat 
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3. Științe 

- Care dintre aceste documente istorice relateaza despre inceputurile ma-
tematicii in lumea vestică?  ? 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Scholars in an Abbasid library                                            Arabic science writing 
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 Rezumat 
 

 

1. SPORT  
 
 

 
 
 

Film: Care este subiectul filmululi? Cine este Nelson Mandela? Ce vă inspiră 
mai mult: cariera sa politică sau abilitatea sa de a relaționa cu alți oameni?  

Fotbal: știți numele jucătorilor din această echipă? În țara voastră există eci-
pe de rasă mixtă?  

 
Cinematographic work by Clint Eastwood 

- 2009 

 
«black-blanc-beur»: formula to designate 

the football team of France 

 

 

Rezumat 
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Echitate     
Grupă de vârstă: 6-10 ani 

Obicei-explicații   - Observați semnele exterioare de diferențiere ? 
- Puneți întrebări despre diferențele dintre oameni 
- Gândiți-vă daca aceste diferențe cauzează dificultăți în 
relațiile dintre oameni.  
- Explorați conceptul de diversitate și includere 
- Luați în considerare și respectați diferențele dintre oa-
meni. 

Glosar Diferențe - Diversitate - Respect - Prietenie - Includere – 
Ajutor reciproc- Altruism -Impărtășire/ a împărți- Cetățenie 

Instrumene și mate-
riale necesare  

Creion și/sau pix 
Radieră 
Creioane colorate 
Fișa de lucru 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

1st Dynamic: "It makes all the difference!" ? 
1. Urmăriți instrucțiunile profesorului, făcând mișcări con-
form criteriilor propuse. 
Reflectați asupra atributelor folosite- culoarea părului si a 
pielii- în dinamică și discutați despre conceptul de diversi-
tate. 
 
2nd Dynamic: "I grasp the difference". 
" Observați diferențele dintre voi" 
" Propuneți următoarele aspect regăsite pe fișa de lucru: 
- Conturați mâna in creion sau pix  
- Priviți-vă colegii. Pe fiecare deget, desenați un coleg la 
alegere. Nu uitați să evidențiați anumite attribute- culoarea 
și lungimea părului, culoarea ochilor, a pielii, ochelarii etc.  
- Reflectați asupra diferențelor dintre ei și colegii desenați 
 - Completați secvența  "O mână de..." cu cuvinte care ar 
putea ajuta la combaterea diferențelor in relațiile dintre 
oameni.  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevilor 

Când recunoaștem diferentele si le respectăm, este mult 
mai ușor sa construim relații mai solide. 
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Fișă de lucru 

Dynamic: Suntem egali, dar diferiți 
 Conturați-vă mâna. 

 Desenați-vă câte un coleg pe fiecare deget. 

 
 

         O mână de … 
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Sunt toți acești cinci colegi la fel? Cu ce diferă ei față de tine? Părul? Culoarea 

ochilor? Jocul lor favorit? Culoarea pielii? Modul în care vorbesc? Persoanele 

cu care locuiesc?  

 Enumerați câteva dintre aceste diferențe: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 Gândiți-vă la unele cuvinte ce ar putea ajuta la combaterea diferențelor in relațiile 

dintre oameni. Completați propoziția "O mână de...". 
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Echitatea    
GRUPA DE VÂRSTĂ  10 – 14 

Obicei/ Scurte expli-
cații 

Echitatea – Promovarea de șanse egale în cadrul mem-
brilor aceluiaș grup, ținând cont de diferențele dintre oa-
meni. 

A glossary of terms  

Instrumente și mate-
riale necesare 

Cutii și obiecte personale (trei obiecte de elev) 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Primul pas- Elevii aduc în clasă trei obiecte care îi carac-
terizează pe ei și ilustrează identitatea lor social și le pun 
într-o cutie.  
Al doilea pas- Profesorul va ilustra activitatea prezentând 
primul conținutul propriei cutii.  
Al treilea pas- Elevii se pregătesc pentru a-și prezenta  
obiectele din cutii (3-5 minute)  
Al patrulea pas- După finalizarea tuturor prezentărilor ur-
mează un moment de reflecție în grup. Scopul este de a 
învăța ceva nou despre colegii de clasă sau despre ei 
înșiși și de a reflecta asupra identităților lor sociale.  
 
 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevilor 

 Elevii pot decora exteriorul cutiilor lor cu imagini care de-
scriu cum cred ei ca ii vad ceilalti. 

 

Fisă de lucru / exerciții…. 

Primul pas- Adu în clasă trei obiecte care te caracterizează și ilustrează identitatea 
ta socială și pune-le într-o cutie.  

Al doilea pas- Profesorul va ilustra activitatea prezentând primul conținutul propriei 
cutii.  

Al treilea pas- Pregătește-te pentru a-ți prezenta  obiectele din cutii (3-5 minute)  

Al patrulea pas- După finalizarea tuturor prezentărilor urmează un moment de re-
flecție în grup. Scopul este de a învăța ceva nou despre colegii tăi de clasă sau 
despre tine însuți (ce te face unic și diferit de ceilalți).  
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Echitate    
Grupa de vârstă 14 – 16 

Obicei-explicații pe 
scurt 

Equity is the ability of giving each individual what 
he/she deserves, not in terms of theoretical justice 
or equality but taking into account his/her specific 
needs, backgrounds and situations. 

Glosar Equity 
Balance 
Correctness 

Instrumente și mate-
riale necesare 

White board – scotch tape – paper  

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Stage 1: the teacher asks the students to give a def-
inition of the word ‘equity’ with a synonym, a periph-
rasis or a circumlocution 
Stage 2: collective discussion: what is equity? Two 
options: the teacher draws a line on the classroom 
floor with the scotch tape and at both ends of the 
line places two papers with the two opposite defini-
tions. He gives the students five minutes to think 
about the two options and then asks them to phisi-
cally position themselves on the line, according to 
their agreement with one or the other definition 
Stage 3: The teacher engages students with new 
questions, in order to add new issues and some ex-
tra food for thought. At the end of the debate, the 
teacher asks the students to re-position themselves 
on the line, in the light of the last discussion 
Stage 4: discussion about a drawing (see below) 
 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii  
folositoare elevilor 
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Echitate    
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei-explicații pe 
scurt 

Echitatea este abilitatea de a oferi fiecărui individ ceea ce 
merită, nu în termeni de justiție sau egalitate ci luând în 
considerare nevoile sale specific, mediul din care provine 
sau situația în care se află.   

Glosar Echitate: justiție socială 
Meritocrație: selctarea și evaluarea după merit 
 

Istrumente și mate-
riale necesare 

Tablă albă 
Două CV-uri fictive dar realiste 
Două biografii fictive dar realiste 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Pasul 1: 
Discuții pe baza a două întrebări: 
1 Ce înseamnă cuvântul meritocrație? 
2 este meritocrația o formă de echitate? 
Pasul 2:  
Profesorul ce cere grupurilor de elevi să se poarte ca un 
comitet de selectie pentru o mare companie. Ei trebuie sa 
compare două CV-uri. În final ei trebuie să aleagă cel mai 
bun candidat conform principiului meritocrației.  
Pasul 3:  
Profesorul le dă elevilor două fișe cu o scurtă biografie a 
fiecărui candidat.  
După lectura biografiilor, fiecare grup își poate confirma 
sau reconsidera decizia.  
Pasul 4:  
Profesorul le pune elevilor aceeași întrebare din pasul 1: 
este meritocrația o formă de echitate?  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii  
folositoare elevilor 

Cele două CV-uri, fictive dar realiste, ar trebui să fie ușor 
diferite și nu ar trebui să ofere informații despre mediul 
celor două persoane. 
Candidatul care ar un CV ușor mai bun ar trebui să 
aparțină păturii de sus, părinții ar trebui să fie profesioniști 
de top (profesori universitari, doctori, avocați, judecători, 
arhitecți, ingineri, oameni de știință), iar candidatul ar 
trebui să fi urmat cele mai bune școli private și universități 
din țară sau din străinătate. Candidatul cu CV-ul mai slab 
ar trebui să aparțină clasei muncitoare sau să aibă o 
profesie și un nivel mediu de educație și să fi urmat o 
școală publică și o universitate în orașul său.   
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Respect    

GRUPA DE VÂRSTĂ     6 – 10 
Obicei-explicații pe 
scurt 
 

RESPECT – pentru a lucre eficient în echipe diferite 

Definiție: 

• A te purta respectuos cu cineva sau ceva 

• Acceptarea diferențelor personale 

• Acceptarea regulilor sau rolurilor sociale 

• A te purta politicos cu ceilalți 

• A te purta cu ceilalți așa cum ai vrea să se poarte ei 
cu tine.  

Glosar Termeni asociați 

sinonime: admirație, opine bună, respect, venerație, stimă, 
apreciere 

antonime: dispreț, ridicol, lipsă de respect, batjocură, 
tachinare, a-ți bate joc 
 
Cuvinete de care ai nevoie: Nu mai fac niciodată! Promit. 
Nu am vrut. Iartă-mă. Nu am facut-o intenționat. Imi pare 
rău. Fii atent! Ai grijă! Nu da vina pe mine. Sunt doar un 
om. Nu-ți fă griji! Nu este vina ta. Nu sunt un mincinos! 
Intotdeauna spun adevărul. Nu e niciodată prea târziu să-ți 
ceri scuze. Doamnele primele! Vrei/ Ai vrea să……? Pot 
să/Am permisiunea să……..? Te superi dacă ………? 
 

Instrumente și 
materiale necesare 

Caiete (stilou și hârtie) 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

Cum “sună” respectul? (scrie, vorbește, ia notițe) 
 
Pre-activitate ca temă 

• Studenții sunt invitați să reflecteze asupra limbajului 
și să scrie cuvinte respectuoase, expresii, propoziții 
pe care le folosim adesea.  
Se dau exemple - Bună, Bună dimineața, Ce mai 
fcai, Imi pare rău etc., 

 
Corectarea sarcinii 

• Profesorul întreabă elevii ce au scris în caiet. 
• Elevii răspund pe rând. 
• Elevii iau notițe și termină activitatea. 
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“trucuri” 
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

Realizează un portofoliu despre respect. 
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Respect    
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Obicei- explicații pe 
scurt 

RESPECT – pentru a lucre eficient în diverse echipe 

Definiție: 

• A te purta respectuos cu cineva sau ceva 

• Acceptarea diferențelor personale 

• Acceptarea regulilor sau rolurilor sociale 

• A te purta politicos cu ceilalți 

• A te purta cu ceilalți așa cum ai vrea să se poarte ei 
cu tine. 

Glosar A fi politicos; lispsit de respect; insultă; a *pune într-o 
situație proastă; realizări; a supăra/ deranja sau a trata 
prost; deschidere/toleranță 

Instrumente și 
materiale necesare 

Carduri tipărite sau bilețele oferite de profesor  

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

RESPECT vs LIPSĂ DE RESPECT (joc de rol) 
 

• Profesorul le dă elevilor carduri pe care sunt 
prezentate situații care au legătură cu respectul sau 
lipsa de respect.  

• In perechi, elevii trebuie să ilustreze situația.  
• Apoi, clasa va încerca să ghicească care a fost 

situația.  
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Fișă/exerciții 

RESPECT vs LIPSA DE RESPECT (joc de rol) 

În perechi, folosește sugestiile de mai jos și dramatizează una din situațiile care 
ilustrează respectful sau lipsa de respect. Colegii vor încerca să ghicească 
despre ce situație este vorba.  
 
• A fi politicos arată respect. 

• A le permite altora să aibă intimitate arată respect. 

• Este lipsit de respect să insulți sau să pui într-o situație proastă pe alții. 

• O persoană ar trebui să se respecte pe sine…. nu doar pe ceilalți.  

• A accepta și a te bucura de diferențele dintre oameni arată respect. 

• A-i judeca pe ceilalți funcție de punctele lor forte și de realizări este un semn 
de respect.  

• Este lipsit de respect să îi judecăm pe ceilalți după rasă, religie sau 
naționalitate.  

• Este lispsit de respect a-i judeca pe ceilalți după vârstă sau gen. 

• A admira tradițiile cuiva este un semn de respect.  

• Este lipsit de respect a-i judeca pe ceilalți după condiția fizică sau psihică în 
care se află.  

• Este lipsit de respect a-i hărțui sau a te purta rău cu ceilalți.  

• Deschiderea față de cei care au opinii diferite arată respect.  

• O persoană ar trebui să respecte pământul… nu doar oamenii.  

• O persoană ar trebui să respecte animalele … nu doar oamenii. 

• A lucra pentru a rezolva problemele fără violențe arată respect.  
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Respect    
AGE  GROUP 14 – 16 

Obicei-explicații pe 
scurt 

RESPECT – pentru a lucre eficient în diverse echipe 

Definiție: 

A te purta respectuos cu cineva sau ceva 

Acceptarea diferențelor personale 

Acceptarea regulilor sau rolurilor sociale 

A te purta politicos cu ceilalți 

A te purta cu ceilalți așa cum ai vrea să se poarte ei cu 
tine. 
 

Glosar Termeni asociați 

sinonime: admirație, opine bună, respect, venerație, stimă, 
apreciere 

antonime: dispreț, ridicol, lipsă de respect, batjocură, 
tachinare, a-ți bate joc 

cuvinte de care ai nevoie: citat; necesită; de bază vs. 
bază; bărbat vs. bărbați; femeie vs. femei; drepturile 
omului; omenire; oameni de culoare; negri; Afro-American; 
respectuos;  inegalitate și nedreptate socială; imn;  
împuternicirea femeilor; probleme sociale; solicitant. 

Istrumente și 
materiale necesare 

Tablă Multi-media Interactivă 

laptop/smart phone cu conexiune la net 

Google Classroom 
Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

Prima activitate: Citește citatul, discută, cercetează 
(activitate de warm-up) 

• Elevii sunt invitați să citească un citat despre 
“respect” care aparține Aretei Franklin.  

• Scurtă discuție despre reflecțiile elevilor  

• Elevilor li se cere să  facă o cercetare online pentru 
a aduna informații despre Aretha Franklin și melodia 
“Respect”.  

 
“trucuri”  Nu e nimic deranjant în a întreba care este modul politicos 

de a ne vorbi despre oameni.  

  

Fișă/Exerciții..... 
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Prima activity: CITEȘTE CITATUL DE MAI JOS, DISCUTĂ SI CERCETEAZĂ
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Respect    

Grupa de vârstă 16 – 19 
Obicei-explicații pe 
scurt 

RESPECT – pentru a lucra eficient în diverse echipe 

Definiție: 

A te purta respectuos cu cineva sau ceva 

Acceptarea diferențelor personale 

Acceptarea regulilor sau rolurilor sociale 

A te purta politicos cu ceilalți 

• A te purta cu ceilalți așa cum ai vrea să se poarte ei 
cu tine. 

Glosar • Locuri și reguli.   
• Rolurile oamenilor, opinii, cultură, tradiții, 

sentimente; 
• Drepturi umane și civile; 
• Mediul înconjurător; planeta Pământ; 
• Animale; 
• Lucruri. 

Istrumente și 
materiale necesare 

• Stilou & hârtie și tablă  

• Orice dispozitiv cu conexiune web și o clasă virtuală  

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea 
activităților 

BRAINSTORMING (discuție + diagramă) 
 

• Printr-o serie de întrebări adresate de professor, 
elevii vorbesc și încearcă să dea o definiție 
respectului.  

• Răspunsurile elevilor sunt selectate și grupate într-o 
diagramă  

 
“trucuri”  • Acestă activitate te poate ajuta să realizezi un 

portofoliu despre respect. 
 

• Studenții pot folosi experiențele personale pentru a 
realiza sarcina.  
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Integritate    
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei- INTEGRI-
TATE   

Pentru copii este o mare provovcare să se comporte cor-
rect în timpul orelor online. Trebuie să cunoști regulile 
predării online și să te comporți corect.  

Glosar Cuvinte cheie, terminologie 
Integritate, respect, reguli, comportament corect, respec-
tarea regulilor  

Instrumente și mate-
riale necesare 
Resurse online 

Joc: Adevărat sau Fals 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

1. Profesorul arată posterul (prezentare PPT) 

2. Discută fiecare pictogramă de pe slide-uri.  

3. Imparte clasa în două grupuri. Primul grup primește 
carduri cu imagini ce ilustrează diferite tipuri de com-
portament în timpul orei online iar cel de al doilea grup 
primește semnele DA/CORECT sau NU/GRESIT.  

4. Copiii (prima grupă) unul câte unul arată un card iar 
cei din celălalt grup răspund prin a ridica semnul DA 
sau NU.  

5. Schimbați cardurile/ semnele si jucați din nou.  

6. Discutați răspunsurile și trageți niște concluzii.  

 
“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

Regulile trebuie păstrate. 
Carduri și semne 
 
PPT  

12 habits for 
success – Integrity - 1 age group.pptx 
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Integritate    
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Obicei Vei învăța ce este integritatea și cum îi afectează pe alții. 
Prin intermediul a multor clipuri video și a multor fotografii, 
vei înțelege diferitele tipuri de manifestare a bunătății, cee 
ace îi va face să se gândească cât de important este 
pentru o persoană să arate integritate.  

Glosar Cuvinte cheie, terminologie  
Honestitate, bunătate, a face ceea ce este corect, justiție, 
compasiune 

Instrumente și mate-
riale necesare 
Resurse online 

Presentare 
Materiale video 
Imagini  

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tății 

1.Discută situațiile de pe slide-urile ppt 

  
12 habits for 

success – Integrity - 2 age group.pptx 

2.Urmărește clipurile pe acceași temă 
3.Discuția situațiilor ilustrate de imagini 
 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare elevilor 

Integritate înseamnă să faci ceea ce este corect chiar 
dacă nu se uită nimeni.  
Alege întotdeauna bunătatea. 
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Integritate    
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei   Integritate – de a folosi ICT cu acuratețe, etic și în sig-
uranță 
Să lucrezi pe internert in siguranță, independent sau in 
grup. Copiii vor folosi Padlet Children will use Padlet to 
pre-loadpentru a incarca în avans materiale și își vor al-
lege singuri aplicațiile și and their own choice of apps or 
programmes to share their learning. 
 

Glosar Padlet: O aplicație în care poți salva linkuri pe care să le 
vizionezi în timpul lecției 

Instrumente și mate-
riale necesare 
Resurse online 

Padlet cu linkuri către diverse resurse Internet Safety, pag-
ini web, clipuri you tube, jocuri online, podcasturi, etc. 
Acces la Microsoft Teams pentru a partajaPadlet:   
Mostră padlet: Internet Safety 
Laptopuri 
I-paduri 
Microsoft Forms reflection tool/rubric 
 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

1. Copiii vor viziona resursele prin intermediul 
aplicației Padlet. 

2. Copiii vor lucre în grupuri pentru a formula și a crea 
un set de reguli pentru întrebuințarea în condiții   
sigure a internetului.   

3. Copiii vizionează și evaluează munca fiecăruia.  

 
“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

Încurajează copiii să partajeze orice linkuri noi cu 
profesorul care pot fi adăugate resursei Padlet.  
Încurajează elevii să își creeze setul lor de reguli de sig-
uranță pe internet folosind instrumente, aplicații și metode 
pe care le cunosc deja.  
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Integritate    
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei- eplicații pe 
scurt 

Integritatea este practica de a fi onest și de a arăta 
aderarea constantă și fără compromise la principii și valori 
etice si morale puternice.  
În etică, integritatea este privită ca onestitatea și corectitu-
dinea acțiunilor unei persoane.   
Cuvântul integritate a evoluat din latinescul integer, care 
înseamnă complet, întreg. În acest context, integritatea 
este simțul întregului care derivă din calități precum onesti-
tatea.  
 

Glosar Integritate, verticalitate, onoare, caracter bun, moralitate, 
noblețe, mentalitate dezvoltată, virtute, decență, corectitu-
dine, sinceritate, adevăr, încredere, întreg, solidaritate 
 

Instrumente și mate-
riale necesare 

Laptop, I-pad, conexiune internet 
Acces la Microsoft Teams pentru a lucre în cadrul orelor 
onlinep, pentru a lucre în grupuri și a partaja informația în 
Popplet – Diagrama integrității, Padlet – Importanța integri-
tății (situație reală de viață) ,  
Creative work - LinoIt – Codul de onoare BookCreator 
sau MS Sway– poem, poveste, OnlineMovieMaker- video, 
film, melodie,  Paint.net – desen, pictură 
Linkuri către resurse variate: Child focus- adolescenți; 
Child focus- alegerea corectă 
 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 

Lucrul online – Intâlniri cu Clasa/Grupul pe MS Teams  
 
Lecția 1 
1. Creați o hartă mentală digitală - Popplet – Harta In-
tegrității 
Împarte clasa în 5-6 grupe mici (MS Teams) și solicită 4-5 
definiții (sinonime)/calități ale integrității personale prin a 
vă adresa vouă inșivă întrebarea: Ce înseamnă cuvântul 
integritate pentru tine? 
Lucrați cu și rugați grupele să împărtășească rezultatele. 
Munciți împreună și creați harta mentală digitală (cele mai 
relevante și mai importante definiții vor fi scrise în cutiile 
roșii).  
2. Dați exemple pentru fiecare din sugestiile voastre 
folosind TIC și Internet.  
3. Privește și discută diferite exemple ale folosirii 
corecte a TIC și Internet- netichetă etc. – linkuri către 
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resurse diferite: Child focus- adolescenți; Child focus – 
alegerea corectă. 
 
4. Discută și scrie propria ta definiție a obiceiului In-
tegritate: Ce înseamnă cuvântul “integritate” penru 
tine?  
 
Lecția a 2-a 
1. Comentați citatele despre integritate care aparțin 
celebrităților. Alegeți între două și 5 citate din cele 
sugerate.  
 
Integritate îmseamnă a alege curajul și nu confortul; să 
alegi ceea ce este correct; și nu ceea ce este distractiv, 
rapid sau ușor; și să alegi să pui în practică valorile 
noastre decât doar să le propovăduiești.  

Brené Brown 
 
Eu cred că fiecare drept implică o responsabilitateș fiacre 
oportunitate, o obligație, fiecare posesie, o datorie.   
 

John D. Rockefeller Jr. 
 
Integritatea nu are nevoie de reguli. 

Albert Camus 
 
Integritatea este ceea ce spunem, iar ceea spunem, 
punem și în practică.   

Don Galer 
 
Integritatea adevărată se vede la testul greutăților și al 
prosperității.  

Charles Swindoll 
 
Nu te teme atât de mult pentru stima ta de sine. Preocupa-
te maim ult de caracterul tău.Integritatea este răsplata în 
sine.  

Laura Schlessinger 
 
Integritatea este să imi spun adevărul, iar onestitatea este 
a spune adevărul altor oameni.   
 

Spencer Johnson 
 
Integritatea nu este un cuvânt care condiționează. Nu 
zboară în vânt sau se schimbă odată cu vremea. Este 
imaginea ta despre tine însuți și dacă privești în interior și 
vezi un om care nu ar înșela, atunci vei ști că nu o va face 
niciodată.   

John D. MacDonald 



 CAIETUL ELEVULUI 

114 
 

 
2. Discuție cu clasa.  
Exemple de întrebări pentru discuții: 

 Care sunt citatele voastre preferate din listă? De 
ce? 

 Descrie o persoană pe care o cunoști sau despre 
care ai învățat care este o persoană integră. Ce 
admire cel maim ult la acestă persoană? De ce? 

 Ce impact are integritatea asupra calității vieților 
noastre?  

 Poate să ducă o persoană o viață integră mereu? 
Este vreodată acceptabil să fii necinstit? Când și de 
ce?  

 Ce abilități ai care te ajută să trăiești cu integritate? 
Ce abilități îți dorești să îmbunătățești ?  

 Cum învață oamenii să devină mai integri? 
 
Lecția 3 
1. Crează un Padlet – Importanța integrității (situație 
reală de viață) 
Împarte clasa în 6 grupe mici (MS Teams) și oferă-le difer-
ite teme de discuție. Acoperă teme precum comportamen-
tul etic sau lipsit de etică.   
Scrie și inserează la fiecare grup imagini, clipuri, comen-
tarii pe Padlet. 
 
2.Discută impreună cu clasa și definește importnața 
integrității în viața reală (atunci cînd folosim ICT, In-
ternet – reguli)  
 
Lecțiile 4-5 
1. Activitate creativă 
Imparte clasa în grupe mici (MS Teams) și oferă-le diferite 
idei pentru o activitate creativă de grup cu privier la Integri-
tate.  Alege doar o activitate. Sugestii: 
 Crează un LinoIt – Codul de Honoare, Carta 

clasei 
Solicită clasei să folosească informația pentru a crea un 
cod al onoarei pe table LinoIt care să evidențieze regulile 
de comportament pentru orele online/ în format fizic. Im-
plică elevii în stabilirea de standarde pentru comportamen-
tul în clasă care rezultă din calitatea de a fi integru. 
 Crează/scrie poeme, acrostihuri, povești despre 

Integritate folosind BookCreator sau MS Sway 
 Ia un interviu personajelor principale Online-

MovieMaker. 
 Scrie, compune, joacă sau cântă un cîntec- 

OnlineMovieMaker. 
 Realizează un desen sau o pictură cu tema Artă 

și Integritate  -  Paint.net 
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2. Prezintă rezultatele și trage o concluzie/ o privire de 
ansamblu a întregii clase.  
  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
folositoare pentru 
elevi 

Sinonime pentru integritate: amabilitate, onestitate, verti-
calitate, onoare, caracter frumos, moralitate, noblețe, cu 
principii alese, virtute, decență, sinceritate, truthfulness, 
incredere, întreg, solidaritate 
Căutare pe internet pentru exemple 
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Autocontrol    
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei- explicații pe 
scurt 
 

Controlul propriilor sentimente 

Glosar 
 

--- 

Instrumente și mate-
riale necesare 

Stilou/creion și creioane colorate 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tăților 
 

Ascultă cu atenție povestea pe care ți-o va spune 
profesorul tău: „Karl este un băiețel care are o grădină. În 
ea a plantat roșii. Le udă,le sapă, are mereu grijă de ele și 
le transmite dragostea sa. Într-o bună zi vine un băiat, chi-
ar când roșiile erau în pârg. Băiatul le-a rupt și le-a   mân-
cat. Karl a fost foarte furios și a strigat la băiat.“ După asta 
încercuiește sau desenează fața care este răspunsul 
corect la această întrebare. Apoi fă exercițiul doi și scrie 
două propoziții conform cerinței. Apoi lucrează rebusul de 
la exercițiul 3.  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

Află cine este personajul principal și pune-te în locul său.  
 

 

Fișă/ exerciții…. 

1.Incercuieste fața care exprimă emoția lui Karl. 
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2.Scrie: două propoziții despre cum ar fi trebuit să reacționeze Karl în aceste situații, ști-

ind că celălalt băiat nu are pe nimeni căruia să ii pese de el și era și foarte flămând.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Rezolvă rebusul. 

   1   S       

 2     E       

     3 L       

4      F       

      -       

     5 C       

    6  O       

   7   N       

  8    T       

  9    R       

    10  O       

     11 L       
 

 

1. Mă simt așa atunci când nu stiu ce să fac. 

2. Când văd un șarpe sunt _______. 

3. Când găsesc un trifoi cu patru foi, sunt _________. 

4. Nu am curaj să fac nimic. 

5. Dimineața sunt __________ ca o lămâie. Ceva apropiat de durere de cap.  

6. Sunt atît de fericit. 

7. Când cineva este bun cu mine, acesta este ________________. 

8. Ivan m-a împins și sunt ____________. 

9. Când sunt pedepsit, ma simt ______. 

10. Când ești singur în camera, te simți ____________.  
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Autocontrol    
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Ascultă explicațiile 
referitoare la acest 
obicei 
 

Autocontrolul poate părea ceva simplu, dar este o abilitate 
foarte complexă. De fapt, este parte a unui grup de        
abilități care ne permite să ne gestionăm gândurile, acțiu-
nile și emoțiile astfel încât să ducem lucrurile la bun sfârșit. 
Imaginează-ți că ești la cineva acasă și îți este foarte sete. 
Ai putea să te sprijini de masa și să iei o sticlă de apă 
înainte să apuce să o facă altcineva, sau ai putea să 
aștepti un minut și să rogi pe cineva să îți dea.   

Glosar 
 

Disciplină 

Instrumente și mate-
riale necesare 

O bucată de hârtie și un stilou 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tății 
 

Discută în grupuri mici și încearcă să scrii răspunsuri 
pentru cele trei întrebări. Alegeți răspunsul în grup.  
Cum definiți autocontrolul?  
Cu este atunci când cineva dă dovadă de autocontrol? 
Cum te ajută auto-controlul să eviți și să depășești 
tentația?  
Ti-ai regretat acțiunile vreodată, după ce nu ai dovadă de 
autocontrol?  
Ce ai spune pentru a ajuta pe altcineva  să evite alegerile 
pe care le-ai făcut în acele situații?  
Care este cel mai nebunesc lucru pe care ai văzut să-l 
facă cineva atunci când și-a pierdut autocontrolul?  
 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 
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Autocontrolul    
GRUPA DE VÂRSTA 14 – 16 

Obicei- explicații 
 

 

Glosar 
 

- 

Instrumente și materiale 
necesare  

Hârtie și stilou 

Instrucțiuni pentru des-
fășurarea activităților 
 

Fiecare grup are 5 minute pentru a comenta situația- 
singuri.  
Apoi trebuie să-și prezinte punctele de vedere celorlați 
colegi. După ultima intervenție, fiecare elev își poate 
exprima opinia asupra situației prezentate de un alt grup.  
 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii 
 

Ascultă cu grijă și încearcă să înțelegi fiecare situație. Ia-ți 
notițe. După ultima prezentare poți pune întrebări sau poți 
exprima o opinie pentru a începe o discuție.  

 

Fișă/Exerciții…. 

Situația Nr.1 
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ – CURSA BIATLON  – START 15km 
Scrie-ți întrebările și comentariile aici: 
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Situația Nr.2 
FINALA CUPEI FIFA 
Scrie-ți întrebările și comentariile aici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situația Nr.3 
TENIS – CUPA WIMBLEDON 
Scrie-ți întrebările și comentariile aici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situația Nr.4 
ACASĂ 
Scrie-ți întrebările și comentariile aici: 
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AUTOCONTROL   
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei- explicații 
 

Oamenii folosesc o varietate de termeni pentru autocon-
trol, printer care se numără disciplină, hotărâre, curaj, 
voință și reziliență.   

Psihologii defines autocontrolul ca: 

 Abilitatea de a controla comportamentele pentru a 
evita tentațiile și pentru a ne atinge țintele.   

 Abilitatea de a întârzia satisfacția și de a te opune 
comportamentelor și dorințelor nedorite.   

 O resursă limitată care poate fi epuizată 

/Willems YE, Boesen N, Li J, Finkenauer C, Bartels M. The 
heritability of self-control: A meta-analysis. Neurosci Bi-
obehav Rev. 2019;100:324-334. 
doi:10.1016/j.neubiorev.2019.02.012/ 
 

Glosar 
 

DISCIPLINA – Disciplina derive din cuvântul latinesc 
“Diciplulus” care înseamnă a învăța.  Are aceeași rădăcină 
ca și cuvântul discipol. În fapt, disciplina este un mod de 
viață în acord cu anumite reguli și reglementări.  Este un 
tip de autocontrol reflectat în acțiuni publice. Acest control 
nu este impus unui individ. Acesta vine din interior. Prin 
urmare, disciplina este spontană și nu este doar o su-
punere în fața autorității într-o manieră obedientă. – Eseu 
pe tema Disciplinei: Definiție, Concept, Componente și 
Principii- Articol Diksha 
Kashyap https://www.yourarticlelibrary.com/ 

CURAJ – putere mentală și emoțională în a face față difi-
cultăților, adevrsităților, pericolului sau tentației cu - 
https://www.dictionary.com/ 
STRESUL – este un factor fizic, mental sau emotional care 
provoacă tensiune mentală sau fizică.Stresul poate fi ex-
tern (din mediu, psihologic, sau din situații sociale) sau 
intern (boală, o procedură medicală). Stresul poate deter-
mina un răspuns de genul "luptă sau fugi", o reacție com-
plex a sistemelor neurologice și endocrinologice.  
https://www.medicinenet.com/  
AUTOCONTROLUL – este abilitatea de a nu-ți arăta sen-
timentele sau de a nu face lucrurile pe care sentimentele 
tale te-ar îndemna să le faci. 
https://www.collinsdictionary.com/  



 CAIETUL ELEVULUI 

123 
 

Instrumente/ mate-
riale necesare 

Un stilou si un “BILET DE IEȘIRE” 

Instrucțiuni pentru 
desfășurarea activi-
tății 
 

Pentru actori – intră în rol și joacă-l. Nu cere sfaturi. Prima 
ta reacție este foarte importantă pentru public.  
Pentru public – urmărește piesa și încearcă să te pui în 
pielea actorilor. Când auzi/vezi ceva incorect la reacțiile 
actorilor notează acel aspect pe “BILETUL DE IESIRE”.  
Pe rândul “STOP” – notează “reacția incorectă” după păre-
rea ta. 
Pe rândul “Gândește” – Sugerează alte reacții posibile. 
Pe rândul “ACTIONEAZĂ” – scrie explicația unei reacții 
posibile. 
Pe rândul “REFLECTEAZĂ” – scrie ieșirea posibilă in-
cluzând sugestiile tale și o altă reacție.  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 
 

APASĂ BUTONUL SI DEVINO VEDETA ȘCOLII 
Emoțiile ne copleșesc cu repeziciune și, uneori, nu avem 
destul timp să ne gândim înaintea următoarei acțiuni. 
Uneori reacția noastră ne poate durea. În aceastp situație 
este important să învățăm cum să ne orpim la timp și să 
ne luăm un minut să gândim.  
Emoțiile noastre au menirea de a ne proteja într-o situație 
limită. În fiecare zi întâlnim multe situații stresante și putem 
învăța strategiile de a  ne controla emoțiile și de a lua 
decizii bune și să nu ne lăsăm conduși de emoții. În 
această situație stresantă, trebuie să deții controlul-      
AUTOCONTROL.  
 

 

Fișă de lucru/exerciții 

BILET DE IEȘIRE 
Nr.1 

CEA DE A 17-a ANIVERSARE A MEA 

 
STOP 
 

 

 
GÂNDEȘTE 
 

 

 
ACTIONEAZĂ 
 

 

 
REFLECTEAZĂ 
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BILET DE IEȘIRE 
Nr.2 

IDENTITATEA 

 
STOP 

 
 
 

 
GÂNDEȘTE 

 
 
 

 
ACTIONEAZĂ 

 
 
 

 
REFLECTEAZĂ 

 
 
 

 

BILET DE IEȘIRE 
Nr.3 

EXCURSIA 

 
STOP 

  
 
 

 
GÂNDEȘTE  

 

 
ACTIONEAZĂ 
 

 

 
REFLECTEAZĂ 
 
 

 

 

BILET DE IEȘIE 
Nr.3 

NOTELE 

 
STOP 
 

 

 
GÂNDEȘTE  

 

 
ACTIONEAZĂ 
 

 

 
REFLECTEAZĂ 
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Răbdarea   Crearea de viermi de mătase 

Ghid 
Ce ar fi să creezi proprii tăi viermi de mătase până obții un cocon?  

 

     Această activitate necesită răbdare: Răbdare să ai grijă și răbdare să aștepți! 

 

     Urmând acești pași vei învăța că, fiind răbdător și știind să aștepți, vei învăța că as-
ta îți va aduce surprize minunate.  

 

                   Etapa 1 – De la ou la eclozare (aproximativ 12/14 zile)  

- Asează ouăle într-o cutie de carton 
- Numără ouăle și verifică culoarea. Inregistrează. 
- Observă embrionii din interiorul ouălor (folosește un microscop).  
- Notează. 
- Observă apariția animăluțelor (poți folosi o lupă pentru a remrca detaliile).  

                 Etapa 2 – maturizarea viermilor de mătase (aproximativ 30 zile) 

- Trebuie să hrănești animalele, zilnic, cu Frunze de dud și să ții cutia curată.  
- Scoate viermii de mătase din cutie, unul cîte unul.  
- Curăță cutia, pute frunzele de dud și apoi pune animăluțele la loc (acestă activi-

tate necesită grijă și multă răbdare)  
- In timpul maturizării, animăluțele trec prin patru etape de maturizare a pielii    

ceea ce le definește cele cinci vârste.   

     Trebuie să urmărești acest process și să notezi observații pentru fiecare vârstă.  
W3_pagină de jurnal pentru viermii de mătase 

- Prima vârstă – de le eclozare la 5 zile / primul strat de piele - Data / fotografie. 
- A doua vârstă – de la a 6-a la a 9-a zi / al doilea strat - Data / fotografie. 
- A treia vârstă – de la a10-a la a 15-a zi / al treilea strat - Data / fotografie  
- A patra vârstă – de la ziua a 16-a la a 20-a zi/ al patrulea strat - Data / fotografie 
- A cincea vârstă – de la ziua 21 la ziua 30 - Data / fotografie                   
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A treia etapă- Apariția coconului (aproximativ 15 zile) 

           Viermii de mătase caută un colt în interiorul cutiei pentru a face un cocon.  

           Notează ziua de început a producerii coconului și fă o fotografie.  

           Observă răbdarea și calmul cu care aceste animăluțe își construiesc coconul.  

           In interiorul coconului, procesul de transformare are loc timp de, aproximativ 10 zile, 
până la formarea adultului, fluturele. 

           A patra etapă- De la future la ou (molia trăiește aproximativ 13 
zile) 

          Pentru a pleca, fluturele sparge coconul, se împerecheză și depune ouă.  

- Înregistrează data plecării fluturilor. Desene/fotografii. 
- Numără ouăle la fiecare depunere. 
- Fluturele moare iar primăvara viitoare aceste ouă eclozează iar ciclul se repetă!  
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Răbdarea    
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei- Explicații pe 
scurt 

Dicționarul Webster definește răbdarea ca fiind: abilitatea 
sau obiceiul de a fi răbdătorș de a face față dificultăților 
sau situațiilor neplăcute fără a te plânge.   

Răbdarea este definite ca acea calitate de a fi răbdător, de 
a face față provocărilor, plictiselii, durerii sau nenorocului, 
fără a te plânge, a-ți pierde cumpătul, a te irita sau altele 
asemenea.  

Glosar Răbdare; toleranță; răbdător; frustrare; mânie; acceptare; 
iritare; seninătate; persoană liniștită/ calmă;  

Instrumente și 
materiale  necesare 

Laptopuri; tablete; telefoane mobile; conexiune de internet. 

Acces la Google Classroom pentru a lucra online si a re-
zolva sarcinile; pentru a lucra individual, în perechi sau în 
grup și pentru a -și exprima opiniile, a împărtăși informații; 
pentru a a vea acces la linkuri și alte resurse Padlet  ; Har-
ta răbdării Bubbl.us; Collect ideas, discuss and vote.  

 

Proiecte și produse finale - Storyboard sau BookCreator;  
Animoto – sau Powtoon – program de realizare a unor 
clipuri video;  

   

Ouă de viermi de mătase (în jur de 20), cutie de carton, 
Frunze de dud, lupă, pensetă, microscop, apparat foto, 
calendar, materiale pentru desen. 

Indicații pentru des-
fășurarea activității 

Lecții online – Întâlniri în pereche, grup sau cu toată 
clasa pe Google Classroom. 

Lecția 1 

Brainstorming despre ce este; ce înseamnă să fii 
răbdător sau să ai răbdare; de ce este răbdarea im-
portantă? De ce avem nevoie de răbdare în viată? 

Împărtășeste ideile, opiniile și votează -  Tricider 

 

Discuție cu toată clasa pentru a găsi cea mai bună 
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definiție a Răbdării.. 

Creează o hartă digitală - Bubbl.us cu cele mai importante 
și relevante definiții ale Răbdării.  

Privește slidurile și încearcă să răspunzi la anumite 
ăntrebări cu toată clasa:  

Stii ce este aceasta? Cum a fost făcută? Pentru ce este? 
La ce folosește? 

Fă cercetare studiind link-urile disponibile pe Padlet-ul 
clasei. 

 

Lecția 2 

Acum că știi mai mult despre viermii de mătase și despre 
folosirea coconului, observă ciclul de viață al viermelui de 
mătase în diferite stadii (de la stadiul de ou la cel de larva, 
pupa și molie).  

Discuție cu toată clasa 

Exemple de întrebări: 

Crezi că creșterea viermilor de mătase necesită răbdare? 
De ce este răbdarea importantă? Avem nevoie de răbdare 
în viață? Ce beneficiu are să fii răbdător? Îți poți imbunătăți 
nivelul de răbdare?  

Provocare: 

Ce ar fi să crești tu viermi de mătase până obții un cocon?  

Această activitate necesită răbdare: Răbdarea de a avea 
grijă și răbdarea de a aștepta! 

Înveți că fiind răbdător și știind cum să aștepți îți adduce 
surprise minunate.  

Intra pe Padlet-ul clasei si descarcă documentul. Ghid 
pentru creșterea viermilor de mătase.  

Pachetul cu ouă va fi trimis pe mail sau va fi ridicat de la 
școală.   

Urmăriți instrucțiunile. Fotigrafiați, desenați, notați ob-
servațiile din diversele stadia de evoluție a proiectului 
despre ciclul de viață al viermilor de mătase.  

În fiecare dimineață vei încărca pe Padlet stadiul proiec-
tului.  
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Profesorul va monitoriza și te va ajuta pe parcursul tuturor 
etapelor ale acestui ciclu. 

Bucură-te de acestă aventură! 

 

Sugestii pentru produsul final: 

Crează o poveste digital folosinf Storyboard 

Crează un ebook folosinf BookCreator   sau 

Crează un video folosind Animoto  sau Powtoon 

 

Lecția 3 

Prezintă produsul final colegilor de clasă și împărtășește 
concluziile. 

Comentează aceste citate despre Răbdare: 

” Adevăratul înțelept așteaptă în liniște, în pace în timp ce 
lucrurile se întâmplă. Astfel, simțim pace, armonie, iar lu-
mea își urmează cursul”. Lao Tse 

“Răbdarea este acceptare calmă a faptului că lucrurile se 
pot întâmpla într-o ordine diferită decât cea pe care o ai în 
minte.” David G. Allen 

“ Răbdarea nu este abilitatea de a aștepta, cu abilitatea de 
a avea o atitudine bună în timp ce aștepți” Joyce Meyer 

“A-ți pierde răbdarea înseamnă a pierde bătălia.” Mahatma 
Gandhi 

Întrebări: 

Care este citatul preferat? De ce? 

De ce calități are nevoie o persoană pentru a fi cu 
adevărat înțeleaptă?  

Cum îți poți antrena răbdarea?  

Completează formularul de auto-evaluare pe Google forms 

 

 "trucuri".  

Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

Să începem experimental la începutul primăverii când 
avem frunze de dud. Duzii sunt copaci cu Frunze 
căzătoare!  

Mai mult, atunci eclozează ouăle! După cum poți vedea, 

chiar și natura știe să fie răbdătoare. 😊 Vietățile nu 
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trebuie expuse la razele directe ale soarelui.   

Răbdarea îți îmbunătățeste abilitatea de a accepta 
greutățile și de a te bucura de viață mai mult.  

Răbdarea înseamnă a aștepta fără a te plânge.  

A avea răbdare înseamnă a fi capabil să așteptăm calm în 
fața frustrărilor sau greutăților.  
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Răbdarea    
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Obicei- explicații pe 
scurt 

Dicționarul Webset definește răbdarea ca fiind: capaci-
tatea, obiceiul sau faptul dea fi răbdătorș de a suporta 
dificultățile sau lucrurile desagreabile fără a te plânge.  

Răbdarea este definită ca acea caitate de a fi rădător 
atunci când ești provocat, suptărat, când ai ghinion sau 
suferi, fără a te plânge, a-ți pierde cumpătul, a te irita sau 
aletele asemenea.  

A glossary of terms Răbdare 

Basic instruments/ 
materials  

Cum să crești “bomboana răbdării” 

O cană de apă, trei căni de zahăr, un borcan de sticlă, o 
grafă, colorant alimentar (opțional), prosop de hârtie sau 
un filtru de cafea, un fir de lână sau bumbac.  

Indicații pentru des-
fășurarea activi-
tăților 

Pași 

1- Sub supravegherea unui adult, fierbe o cană de apă pe 
aragaz. 

2 – Ia oala de pe aragaz și roagă-i pe copii să te ajute să 
amesteci trei căni de zahăr, câte o cană pe rând.  (Acesta 
este primul exercițiu de răbdare.) Pe măsură ce copiii 
amestecă fiecare linguriță de zahăr până se dizolvă, 
vorbește de situațiile in care este greu să fii răbdător. În-
curajează-i să amestece cu simț de răspundere. (Dacă 
zahărul nu este amestecat gradual, bomboana răbdării nu 
se va forma correct. Odată ce zahărul âncepe să coag-
uleze la fundul oalei, înseamnă ca ai adăugat destul.  

 

3 – Apoi, toarnă soluția saturate de zahăr într-un borcan 
transparent de sticlă.  Dacă dorești, acum este moomentul 
de a folsi colorant alimentar pentru a colora apa cu zahăr.  

 

4 – Pentru a crea o suprafață de creștere pentru cristale, 
leagă un fir de lână sau bumbac de mijlocul unui creion. 
Leagă o agrafă de hârtie sau alt obiect fără plumb de celalt 

Commented [1]: Não seria melhor escrever este ponto  
como indicações para o aluno e não para o adulto? 
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capăt al firului.  

 

5 – Introdu firul în soluția de zahăr, asigurându-te că greu-
tatea ajunge aproape de, dar nu atinge fundul borcanului.  

 

6 – Mută borcanul într-un loc în care nu va fi deranjat, dar 
poate fi observant indeaproape. Acoperă -l cu un prosop 
de hârtie sau cu un filtru de cafea pentru a -l proteja de 
contaminare.  

 

7- Tot ce ți-a rămas este privești să aștepți. 24 de ore 
după, ar trebui să vezi cum se formează cristalele. Criste-
lel se vor forma până se consumă tot zahărul. 

 

8 – În final, îndepărtează cristalele și permite-le să se 
usuce. Le poți păstra sau le poți mânca.   

 

Dacă cristalele nu au crescut imediat, uneori trebuie să 
așteptăm calm și ia timp să obții ceea ce dorești, să obții o 
răsplată pentru efortul depus.   

 

În timp ce te bucuri savurând sau adminrând cristalele, ia-
ți timp să te gîndești că, așa cum cristalele nu au crescut 
pe loc, uneori este necesar să fii răbdător, iar acest lucru 
este greu, dar dacă de antrenezi este posibil și aduce sat-
isfacții.  

 

La fel, când colegii de școală sau membrii familiei sunt 
răbdători unul cu celalalt, răsplata este o families au o co-
munitate școlară liniștită. 

 

 

 

 

 



 CAIETUL ELEVULUI 

133 
 

Evaluarea activității 

Marchează-ți opinia cu un X. 

 

Acum pot să  Foarte 
bine    

  

 

Bine 

 

Cu dificul-
tate 

 

Nu renunț chiar dacă 
lucrurile devin dificile 

   

Rămân calm chiar 
dacă ceva mă deran-

jează 

   

Astep cu calm    
 

“trucuri”  

Sfaturi și sugestii utile 
elevilor 

O alternativă ce nu implică zaharul, plantează o floare și 
așteaptă să inflorească.   
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Răbdare    
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei-explicații pe 
scurt 

Dicționarul Webster definește răbdarea ca: abilitatea, 
obiceiul sau faptul de a fi răbdătorș să suportți ceea ce 
este dificil sau neplăcut fără a te plânge.  

Glossary of terms Răbdare 
Toleranță 
Cooperare 
Coordonare 
Incredere in sine 

Materiale si instru-
mente necesare 

Laptop; I-pad-uri; telefoane mobile; conexiune de internet. 
Acces la Google Classroom pentru a lucra online și sarci-
nile de lucru. 
 
Link Padlet: 
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 
 
Link autoevaluare:  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
 
Un scul de lână sau fir de bumbac, un balon, o căladre 
(sau o cutie de carton) ușor mai mare decât balonul 
umflat. 
Notă: Dacă este vânt s-ar putea să fie necesar să puneți 
nisip în balon. 

Indicați pentru des-
fășurarea activi-
tăților 

Această activitate vă va ajuta să lucrați în cooperare și 
coordonare cu alții, precum și să promovați relațiile inter-
personale și să vă dezvoltați încrederea în sine, având un 
obiectiv comun ca grup.  
 
La finalul activității veți fi capabil să: 
- apreciați calitățile celorlalți. 
Să fiți mai toleranți cu colegii de clasă și familia.  
- să înțelegeți că munca colaborativă și răbdarea sunt 
esențiale pentru a atinge anumite obiective.   
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Pași 
Prima etapă: 
1 – Găsește un loc mare într-o camera sau du-te afară;  
2 – Cheamă-ți părinții, fratele, sora sau prietenii;  
3 – Fă un cerc și așează găleata în centru; 
4 – O persoană apucă un capăt al sculului cu degetele; 
5 –Acea persoană alege pe cineva din cerc, menționează 
o calitate pe care acesta o are și îi 
aruncă sculul (A); 
 
 
 
 
 
6 – Acea persoană face același lucru li continua jocul până 
când au format o rețea din fire (B). 
 
 
 
 
 
 
A doua etapă: 
Acum că fiecare a primit un compliment haideți să trecem 
la următoarea etapă: 
1 – Plasați balonul pe rețeaua de fire; 
2 – Grupul va trebui să-l ghideze cu răbdare, fără să își 
atingă mâinile, către centru, pentru a cădea în găleată.  
 
NOTĂ: dacă balonul cade pe jos, va trebui să îl puneți la 
loc pe rețea, până când cade în găleată. 
 
Nu uita să: fotografiezi sau să înregistrezi sarcinile efectu-
ate. Împărtășește cele mai bune momente cu colegii de 
clasă pe Padlet. 
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Evaluarea activității 
Link pentru auto-evaluare:  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
 
sau 
Marchează opinia cu un X. 
 
Acum pot să  Foarte 

bine    

  

 

Bine 

 

Cu dificultate 

 

Să nu renunț 
când lucrurile 
devin dificile 

   

Să support/fac 
față tuturor 
lucrurilor 

neplăcute fără 
să mă plâng 

   

Să rămân calm 
atunci când 
cineva sau 

ceva mă de-
ranjează 

   

Să aștept cu 
calm 

   

 
 

"trucuri" Sugestii 
folositoare elevilor 

Lăudîndu-ne unul pe altul, promovăm increderea în sine și 
relațiile interpersonale, cee ace facilitează lucrul coopera-
tive, având un scop comun. 
Fiind răbdător și lucrând într-o echipă nu este întotdeauna 
ușor dar este necesar pentru a atinge niște obiective!  
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Răbdare   
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei-explicații pe 
scurt 

Dicționarul Webset definește răbdarea ca fiind: capaci-
tatea, obiceiul sau faptul dea fi răbdătorș de a suporta difi-
cultățile sau lucrurile desagreabile fără a te plânge.  

Răbdarea este definită ca acea caitate de a fi rădător 
atunci când ești provocat, suptărat, când ai ghinion sau 
suferi, fără a te plânge, a-ți pierde cumpătul, a te irita sau 
aletele asemenea.  

Cuvintele contează. Cuvintele sunt puternice. Cuvintele 
sunt vocea noastră. Cuvintele ne pot alina, ne pot da 
speranță și pot exprima faptul că înțelegem sau că vedem 
persoana din fața noastră. Și, desigur, cuvintele noastre 
pot avea și efectul opus: pot răni, izola și pot face ca cine-
va să se simtă lipsit de importanță.   

Glosar Cuvinte 

Răbdare 

Toleranță 

Cuvinte care ajută vs. cuvinte care rănesc 

Comportament tolerant vs. intolerant 

Prejudecăți 

Incluziune ; compasiune; empatie 

Instrumente și mate-
riale necesare 

Laptop; I-pad; telefoane mobile, conexiune de internet. 

Acces la Google Classroom pentru a lucra online și sarci-
nile de lucru, pentru a lucra individual, în pereche sau în 
grupuri, pentru a-ți exprima opiniile, pentru a împărtăși in-
formațiaș pentru a avea acces la linkuri și la alte resurse în  
Padlet  ; Răbdarea Poll Everywhere; Adună idei,discută și 
votează. 

 

Alegerea și vocea elevilor -  Linolt  Cuvîntul meu;  Canva – 
Poster; Broșurăr; Slogan; Poem;  Animoto – sau Powtoon 
– video online;  
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“Cuvintele contează”- Fișa 1 

Indicații pentru des-
fășurarea activităților 

Lucru online – întâlniri Google Classroom cu clasa, în 
pereche și în grup. 

 

Lecția 1 

Folosirea cuvintelor penru a încuraja și a crea speranță și 
frumusețe. 

Idei despre cuvintele si portretele arătate.  

Privește câteva portrete în cuvinte diferite; spune ce 
este diferit sau similar la acestea. Pear deck. 

Discuție cu toată clasa. 

Acum, urmărește clipurile: The power of words; “Cu-
vântul meu este ‘IMPACT’” video al lui MyIntent și How 
Powerful Words are. Iați un minut pentru a te gândi la 
aceste întrebări: Ce calitate îți dorești mai mult în viața 
aceasta? Ce provocare vrei să depășești în viață? Ce pa-
siune ai ?  

Provocare 

Ai un cuvânt special? Care este cuvântul tău? Scrie un 
cuvânt care te reprezintă și spune de ce ai ales acel cu-
vânt.Google Jamboard. 

Împărtășeșște colegilor cuvântul tău. Cuvintele contează. 
Ele sunt vocea cuiva. Ele incurajează și crează frumusețe 
și speranță. 

Lecția 2  

 Cuvinte care ajută vs. cuvinte care dor… Words are 

Powerful! 

Privește clipurile și citește câtev articole pentru a înțele-
ge mai bine impactul mare pe care îl au anumite cuvinte, 
în particular cuvântul care începe cu R asupra celor cu 
dizabilități; Once spoken ;  Power of words ; Words hurt ; 
The R-Word; When Is It Okay to Say the R-Word? 

Haideți să eliminăm acest cuvânt de vreme ce rănește.    
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Discuție cu toată clasa. 

Exemple de întrebări: 

 De ce crezi că oamenii îi tratează pe alții în moduri care 
dor când nici măcar nu îi cunosc?  

Ce l-ar putea determina pe cineva de vârsta ta să fie intol-
eranți cu alții? Motivele ar putea include influența familiei, 
a prietenilor, sau a societățiiș nesiguranța, competitivi-
tateaș nevoia de a ne conforma, lipsa de educație.  

In ce mod contează felul în care îți alegi cuvintele?  

Cât timp a trecut de când ai auzit ultima data cuvântul care 
începe cu R? 

A fost la școală, într-un cântec, într-o postare, într-un cen-
tru comercial sau într-un restaurant?  

  

Reflectează asupra comportamentului oamenilor cu toată 
clasa. Ce alte opțiuni pot avea pentru a păstra respectful 
față de ceilalți?  

 

Completează Fișa1 “Cuvintele contează”. Nu uita să re-
flectezi asupra modului în care folosești tu, activ sau pasiv, 
a cuvântului care începe cu R, la școală, în comunitatea 
ta, în societate în general.  

– Ai fost conștient de gândurile și acțiunile tale (su lipsa de 
acțiune) cu privire la intoleranță sau prejudecăți față de 
ceilalți?  

– Ce ar putea să determine ca cineva să fie intolerant față 
de ceilalți? 

– Cum contează modul în care ne alegem cuvintele? 

- Cât de ușor este să te simți furios sau supărat când cine-
va îți spune cuvântul care începe cu R sau îți trimite 
mesaje răutăcioase sau înspăimântătoare?  

Discută răspunsurile cu toată clasa și reflectează asupra 
lucrurilor pe care le vei spune în viitor sau când vei vedea 
pe cineva denigrând o persoana în prezența ta.  

Lecția 3 

Formează grupe de 5 sau 6 elevi ( echipe Google meet) 
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și solicită câteva exmple unde, când ai văzut pe cineva 
folosind cuvinte urate sau limbaj nepotrivit, scris sau vorbit, 
care ar putea să te facă să te simți furios, trist, speriat sau 
rănit?  

 Poți identifica exemple din istorie când intolerața sau 
prejudecățile au avut efecte negative?  

 - În ce mod au fost discriminați oamenii sau tratați diferit 
din cauza a ceva ce nu pot controla?  

 - Ce effect pozitiv, dacă a fost vreunul, a avut acest even-
iment? 

 - Cum ar fi fost lumea diferită dacă acest evinment nu ar fi 
avut loc? 

Împărtășește exemplele echipei tale cu toată clasa - 

Linolt  

Înșelege că este important să te gândești la cuvintele pe 
care le folosești, deoarece fiecare interpretează cuvintele 
diferit.  

 

Lecțiile 4 - 5 

În ciuda vechii zicale, “Bețele și pietrele îmi pot fărâma 
oasele, dar cuvintele nu mă vor răni niciodată”, cuvintele 
sunt puternice. 

Uneori este greu să ignori ce spune cineva când este ceva 
răutăcios. Poreclele TE POT răni sau întrista.  

 

Vocea si alegearea studenților 

Crează un slogan, un poster, un video, un poem sau o 
broșură to help reverse the trends of the use of R-word, 
intolerance and prejudice against those with disabilities. 

Present your products to the whole class for discussion, 
voting and dissemination in the community social media.   

 

Trimite feedback-ul tău pe google forms  

Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
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   4 -  Activitate de evaluare 

           

Acum sunt capabilă să Foarte 
bine  

Bine Cu dificu-
latate 

Reflectez asupra cu-
vinetlor pe care le 
folosesc, le spun 

   

Să reflectez asupra 
puterii pe care 

alegerile mele verbale 
o au.  

   

Să identific impactul 
pe care cuvintele mele 
îl poate avea asupra 

unor oameni 

   

Să identific ce con-
secinte poate avea 

tratarea diferită a unei 
persoane 

   

 

 

“trucuri”  

Sfaturi și sugestii 
pentru elevi 

A te plasa în pielea altcuiva îți dezvolta empatia și compa-
siunea față de alții.  

Tratându-I pe ceilalți cu blândețe, cu amabilitate și respect 
putem promova toleranța, incluziunea și dreptatea. 
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Empatia    
GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei- explicații Una sau mai multe emoții, sentimente pe care le manifestăm 
față de ceilalți și care apar în timpul interacțiunii noastre cu 
alte persoane. Suntem diferiți și gândim diferit pentru că 
suntem  personalități complexe și unice. Astfel suntem 
empatici față de alții care sunt mai nefericiți, mai triști sau 
care trec printr-o durere fizică sau spirituală. u 

Glosar Empatia- a înțelege perspectiva celuilalt, gândurile și 
emoțiile. 
 

Instrumente și materiale 
necesare 

Empatia- Cea mai bună poveste inspirațională  
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
Puzzle – o imagine reprezentativă din clipul video Ochelarii 
empatici 
Decupaj pentru joc de rol 
” Empathic glasses” / „Ochelarii empatici” 
 

Indicații pentru realizarea ac-
tivității 

La finalul orei vei fi: 
Completat ”Ciorchinele” cu cuvinte care exprimă 
emoții/sentimente/  dispoziții pe care se bazează empatia.  
” Ochelarii empatici”- pune-te în papucii personajului, spune 
povestea și vorbește despre sentimentele și emoțiile 
personajului din perspectiva sa.  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii folositoare 
elevilor 

Dacă o persoană îți împărtășește o experiență personală 
(plăcută sau neplăcută), amintește-ți cum te-ai simțit în acea 
situație, când ți s-a întâmplat sau când ai trecut prin ceva 
similar.  
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Fișe/ exerciții 

 Joc: ” Ciorchinele”, așa cum rezultă din poveste . 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Completeaza Triunghiul emoțiilor, Eu în raport cu ceilalți: 

 SIMPATIE  

                                                                                                          Afecțiune/........................ 

 

 

 

ANTIPATIE EMPATIE  

 

                aversiune/ ..................................                A înțelege perspectova celuilalt 
perspective,  

                                                                                        ...........................  emoție                 

 Dă expemple de proverbe despre prietenie, înțelegere, empatie: 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

EMPATIA 

 

 

 

 

 

Eu și 
ceilalți 
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 Rezolvă puzzle-ul (în Anexa 1) pentru a obține această 
imagine 
  

       

 

 

 

 

 ”Jocul pantofilor”-Descrie persoana aleasă! 
 
( Descrie în câteva cuvinte personalitatea persoanei pe care ai ales-
o, menționînd pasiunile sale culinare, sporturile preferate și 
preferințele sale.) 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
 
 ” Ochelarii empatici!”- decupează imaginea ochelarilor din 

Anexa 2.   
 

        ” ” Într-una din zile, Matei a sosit la școală și a descoperit că 
albumul său de mașinuțe este incomplet .  Petrecuse mult timp cu 
tatăl său pentru a clasifica mașinuțele în album, după firmă. Toate erau acolo, aliniate și 
cuminți în album. Era o mare realizare a lui. Pasiune... Acum lipsea una. Nu înțelegea de ce . 
Doar le prezentase celor mai buni prieteni care erau foarte încântați. Nu înțelegea nimic.  
        La un moment dat, o colegă de clasă, cu păr roșcat, numai bucle, roșie de furie, a 
recunoscut: 
-Eu ți-am luat mașina neagră, care are săgeți pe aripi. Eu am luat-o! Și fața fetei se scăldă în 
lacrimi, lacrimi lungi, amare.  
Matei și-a înăbușit plânsul, era o mașină importantă pentru el! De ce i-a luat-o fata aceea 
roșcată? Degeaba? ....Preț de câteva clipe s-a gândit la mașina lui, apoi la  fata cea cu bucle 
roșii, care avea fața mai aprinsă decât soarele...și s-a gândit... de ce plângea mai tare ca el, 
doar nu pierduse o mașinuță de colecție...” 
 
Luați ochelarii empatici pe nas și continuați povestea... ce credeți că s-a întâmplat mai 
departe? 
 
 
        
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
 
         Cum te-ai simțit în timpul lecției de astăzi? 
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Empatia    
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Habit- brief explanations Empatia=abilitatea de a recunoaște, înțelege și trăi emoțiile 
celorlalți, pornind de la propriile experiențe de viață. 
Etimologic, cuvântul ”empatie” provine de la cuvântul gre-
cesc "empatheia", care înseamnă "afectat", "pasionat" 

A glossary of terms Simpatie= Atracție, înclinare, afinitate pe care cineva o simte 
față de o persoană sau pe care o inspiră cuiva; afecțiune 

Basic instruments/ materials
  

prezentarea interactivă folosind instrumente digitale 
(www.mentimer.com), versiunea prezentării accesibilă 
elevilor pe telefon (www.menti.com) 

Short instruction of the train-
ing sessions or the activities 

La finalul activităţii elevii vor fi capabili:  
Să asocieze termenul ”empatie” cu anumite cuvinte asociate, 
cu o culoare sau imagine; 
Să identifice caracteristicile unei persoane empatic 
Să deosebească termenul de ”empatie” de ”simpatie”; 
Să exerseze capacitatea de a formula răspunsuri empatic 
Să exerseze abilităţile de comunicare asertivă şi relaţionare 
empatică în grup. 

“a bag of tricks”  
useful pieces of advice and 
suggestions for the students 

O persoană este empatică dacă: 

• se poate ”pune în papucii celuilalt”, adică înțelege emoțiile, 
sentimentele, ideile sau acțiunile acestuia; 
• transmite cu prietenie și respect faptul că înțelege ce 
gândește și ce simte celălalt; 
• își poate schimba perspectiva proprie pentru a vedea și 
punctul celuilalt de vedere. 

Fișă de lucru/ exerciții…. 

1. Ce înțelegi prin ”empatie”? Scrie cuvintele asociate empatiei (brainstorming, 5 

minute): În cadrul prezentării interactive (www.mentimeter.com) moderatorul invită elevii 

să formuleze răspunsurile lor la întrebarea de mai sus: Ce înțelegi prin ”empatie”? Scrie 

cuvintele asociate empatiei. Elevii folosesc telefonul și se conectează la prezentare accesând 

site-ul  www.menti.com și introducând codul prezentării afișat pe ecran. Completează în 

spațiile libere cuvintele potrivite, iar acestea vor apărea pe slide-ul prezentării. Unele cuvinte 

vor avea o mărime mai mare comparativ cu altele. Cuvintele vor fi mai mari cu cât sunt mai 

frecvente în exemplele oferite de elevi. Analizăm împreună cu elevii ”norul” de cuvinte 

format, care sunt cele mai frecvente asocieri etc. 
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2. Descrie care sunt caracteristicile unei persoane empatice (activitate frontală, 

conversație euristică 5 min.). Pentru fiecare caracteristică identificată, elevii pot desena/numi 

un simbol, o imagine.  

 

3. Problematizare/dezbatere 

Oferă un răspuns argumentat la întrebarea: Mă nasc sau devin empatic?  

De exemplu:  

 copiii mici reacționează spontan la suferința altora; devin mai empatici, pe măsură 

ce părinții îi atenționează asupra  consecințelor faptelor lor; 

 imităm în mod natural, în mai puțin de jumătate de secundă, postura, expresia, 

vocea celuilalt (Monkey see, monkey do!); 

 ești cu atât mai empatic cu o altă persoană cu cât ai trăit și tu  în trecut o situație 

asemănătoare (foamea, de exemplu). 

 

4. Selectează acțiunile de mai jos care crezi că sunt necesare pentru a deveni o 

persoană empatică:  

a. Observ ce simte  celălalt și îi accept sentimentele, oricât de intense ar fi ele (ex: 

furie, tristețe, frustrare, dezamăgire etc); 

b. Ascult ceea ce spune celălalt și nu mă gândesc la ceea ce voi spune în continuare; 

c. Întreb pentru a-i înțelege și mai bine perspectiva, pentru a verifica dacă am înțeles  

precis, exact; 

d. Mă deschid dialogului cu celălalt  cu curiozitate, bunătate și respect, fără a-i da 

sfaturi sau a-i rezolva problema. 

Argumentează alegerea/alegerile.  

 

5. Vizionarea unui videoclip și discutarea aspectelor relevante (activitate frontală, 10 

minute): Brené Brown on Empathy”; animation: Katy Davis (AKA Gobblynne) 

www.gobblynne.com, disponibil pe You Tube la adresa 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 
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6. Evaluare (activitate frontală, 5 minute): Joc wordwall ”Răspunde cu empatie”: 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422 
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Empatia    
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei- explicație Emaptia este abilitatea de a îmțelege emoțiile și sau per-
spectivele  celorlalți și, adesea de a simți ceea ce simt cei-
lalți. De exemplu, dacă Ana începe să se simtă tristă după 
ce a stat de vorbă cu prietena sa Beatrice, care se simtă 
tristă din cauza morții pisicii ei, ea dă dovadă de empatie. 
Astfel, desi Ana nu are un animăluț de companie, își poate 
imagina cum este pentru prietena să facă situației particulare 
de a-și pierde animăluțul iubit. Cu alte cuvinte, Anna se pune 
în pielea prietenei sale și rezonează emotional cu modul în 
care se simte Beatrice. Mai mult încă, Anna știe că tristețea 
pe acre o simte nu este  a sa- ci a lui Beatrice și că a început 
să simtă astfel în momentul în care a aflat ce reprezenta 
pisica pentru Beatrice.Pe scurt, nu este doar o contagiune 
emoțională. Este abilitatea de a realiza și de a înțelege expe-
riența altcuiva și chiar de a începe să rezonezi emotional cu 
alții fiind conștient în tot acest timp de sursa emoțiilor.   

Glosar altruism = promovarea bunăstării altcuiva, chiar cu animate 
costuri personale;  
compasiunea = sentimentele de grijă manifestate pentru o 
altă persoană; 
auto-reglarea emoțională = controlarea emoțiilor de către 
sine 
emoții indirecte = emoții pe care le simțim când ceva i se 
întâmplă altcuiva. 

Instrumente/ materiale necesare Fișe, imagini 

Instrucțiuni și sugestii pentru 
defășurarea activității 

La finalul orei tu vei fi: 
- asociat conceptul de empatie cu anumite cuvinte, cu o 

culoare sau cu o imagine;  
- evaluat cum te-ai simțit în timp ce ascultai poveștile 

colegile tăi de clasă;  
- exersat ascultarea empatică 
- vei fi intrat în pielea unui personaj medieval și vei fi 

împărtășit cu clasa experiența de a fi diferit.  
 

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile elevilor 

Lasați imaginația și sentimentele să zboare! 
Fii conștient! 

Exercise 1 

Descrie un moment în care ai simțit ceva pentru că altcineva s-a simțit astfel. Te poți ajuta de 
întrebările următoare pentru a realiza o analiză mai profundă. 

 Ce s-a întâmplat?  
 Ce crezi că a simțit cealaltă persoană și de ce?  
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 Ce te-a facut să rezonezi emotional cu acea persona?  
 Ce și-a trecut prin minte?  
 Ce ai făcut?  
 Cum au reacționat ceilalți?  
 Cum ai gestionat cee ace ai simțit? 

 

 

 

 

Exercițiul 2 

Acest exercițiu are ca scop stimularea empatiei prin a-ți folosi imaginația pentru a te 
pune în pielea cuiva care vine din Evul Mediu. Pentru a-și intra mai bine în roluri, 
elevii primesc o imagine a unei gospodării din acele vremuri.  

Lucrează în perechi! 

 Elevul A, imagineazăți că ai călătorit în timp din Evul Mediu în anul 2021 și 
vrei să înveți despre instrumente și tehnică modernă.  

 Elevul B, alege un obiect sau o tehnologie din timpurile noastre (e.g. un tele-
fon smart, un laptop, internetul, etc.) și descrie-l elevului A, știind ca acesta 
este un țăran din Evul Mediu.   

 Elevul A, ascultă cu atenție și încearcă să ghicească ce obiect este acesta. 
Poți pune întrebări fără a folosi limbajul modern, de vreme ce vii dintr-o altă 
epocă.  

 Când ai finalizat sarcina, împărtășește experiența cu toată clasa. Cei care au 
avut rolul elevului A vor descrie cum s-au simțit ascultând și imaginându-și că 
sunt altcineva. Elevii care au avut rolul B vorbesc despre cum a fost să ex-
plice ceva unei personae complet diferită de ei.  
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Călătorie în timp1 Gospodărie medievală2 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Image retrieved from https://pixabay.com/ 
2 Image retrieved from https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory/chapter/daily-medieval-
life/#:~:text=Each%20peasant%20family%20had%20its,quality%20compared%20to%20modern%20houses. 

Commented [p2]:  
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Empatia   
GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei- explicație Empatia este abilitatea de a înțelege emoțiile și sau perspec-
tivele  celorlalți și, adesea de a simți ceea ce simt ceilalți. De 
exemplu, dacă Ana începe să se simtă tristă după ce a stat 
de vorbă cu prietena sa Beatrice, care se simtă tristă din 
cauza morții pisicii ei, ea dă dovadă de empatie. Astfel, desi 
Ana nu are un animăluț de companie, își poate imagina cum 
este pentru prietena să facă situației particulare de a-și 
pierde animăluțul iubit. Cu alte cuvinte, Anna se pune în 
pielea prietenei sale și rezonează emotional cu modul în 
care se simte Beatrice. Mai mult încă, Anna știe că tristețea 
pe acre o simte nu este  a sa- ci a lui Beatrice și că a început 
să simtă astfel în momentul în care a aflat ce reprezenta 
pisica pentru Beatrice. Pe scurt, nu este doar o contagiune 
emoțională. Este abilitatea de a realiza și de a înțelege expe-
riența altcuiva și chiar de a începe să rezonezi emotional cu 
alții fiind conștient în tot acest timp de sursa emoțiilor.   

Glosar altruism = promovarea bunăstării altcuiva, chiar cu animate 
costuri personale;  
compasiunea = sentimentele de grijă manifestate pentru o 
altă persoană; 
auto-reglarea emoțională = controlarea emoțiilor de către 
sine 
emoții indirecte = emoții pe care le simțim când ceva i se 
întâmplă altcuiva. 

Instrumente și materiale 
necesare  

Fișe de lucru și clipuri video online. 

Instrucțiuni pentru desfășurarea 
activităților 

La finalul orei elevii își vor fi: 
- exersat și antrenat empatia prin a spune povestea alt-

cuiva concentrându-se totodată pe perspectivele lor 
emoționale și cognitive.  

- profundat nivelul de înțelegere al conceptului de em-
patie 

- gasit modalități de a-și întări empatia, pentru a-ți re-
cupera și păstra resursele emoționale.  

“trucuri”  
Sfaturi și sugestii utile elevilor 

Fii curios și deschis în abordările tale! 
Fii prezent! 
Lasați imaginația să zboare! 
Puneți la indoială prejudecățile și stereotipurile! 
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Exercițiul 1 

Urmărește acest video în clasă 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

  
 

Telling the others’ story3 
 
Scrie povestea pe care ai urmarit-o cu cuvintele tale. Concenrează-te pe senti-
mentele, emoțiile și gândurile pe care crezi că le-au avut personajele de-a lungul 
evenimentelor. In acest scop, imaginează-ți cine ar fi putut fi personajele,unde 
mergeau, ce aveau de făcut. Care erau nevoile și dorințele lor, ce gândeau despre 
ceilalți. Incearcă să te pui în pielea lor cât mai mult. 
 
Scrie-ți povestea mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Imaginile sunt cropate din clipul video https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 
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Exercțiul 2 

 

 

 

  

 

În echipe, dezbate cu colegii tăi în ce măsură empatia este benefică sau poate 
devein o capcană. Găsește modalități prin care să îți întărești empatia și să aderi la 
unul din cele două puncta de vedere. 

  

Empatia 
este un 

lucru bun

Empatia  
este o 

capcană
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