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NOTA EDITORIALĂ 
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Această publicație a fost realizată cu ajutorul Uniunii Europene. Conșinutul 
acestei publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a consorțiului «12 
Habits for Success» și nu reflectă punctele de vedere al Uniunii Europene.   
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INTRODUCERE 

Necesitatea profesorilor de a încorpora tehnici de învățare activă în 
sala de clasă devine din ce în ce mai evidentă pe măsură ce învățarea pasivă 
este examinată. Se ajunge la consensul că problema prelegerilor poate fi aceea 
că elevii notează pasiv informații fără să se gândească vreodată la material.  

Pe lângă descrierile tehnicilor de predare oferite de literatura de speci-
alitate, mai multe teorii de critică explică de ce învățarea activă este superioară 
învățării pasive (DeNeve & Heppner, 1997). Învățarea pasivă are loc atunci 
când elevii își folosesc simțurile (percepții fiziologice) pentru a prelua infor-
mații dintr-o prelegere, o temă de lectură sau un audiovizual. Acesta este mo-
dul de învățare cel mai frecvent prezent în sălile de clasă. Avantajele învățării 
active includ: Poate crește abilitățile de gândire critică la elevi, le permite ele-
vilor să dea dovadă de inițiativă. Implică elevii prin a îi stimula să comunice 
mai mult, încorporează mai multe contribuții și idei ale acestora, mai eficientă 
privind evaluarea învățării elevilor și răspunde mai bine nevoilor elevilor cu 
stiluri diferite de învățare. 

Atât învățarea activă cât și învățarea pasivă au avantaje și dezavantaje. 
Însă rețineți că elevii activi sunt mai buni decât elevii pasivi, deoarece își în-
corporează cunoștințele prin practică. De obicei, elevii pasivi doar primesc 
cunoștințe, însă aplicarea lor nu poate fi văzută. Mai mult, putem observa în-
demnul elevilor activi de a învăța mai mult, de a obține mai multe cunoștințe, 
studiul este dorința lor, în timp ce elevii pasivi nu manifestă nicio pasiune 
pentru a învăța lucrurile predate în clasă. În al treilea rând, profesorii sunt mai 
susceptibili de a favoriza elevii activi, deoarece sunt asigurați că elevii activi 
ascultă cu atenție în timpul orelor. Există mai multe avantaje în a fi un elev 
activ decât un elev pasiv. 

Deși predarea eficientă devine rapid sinonimă cu facilitarea tehnicilor 
de învățare activă, literatura de specialitate privind eficacitatea reală a diferi-
telor metode de predare este puțină. Un indiciu al acestui fapt se vede în pro-
liferarea literaturii axate pe învățarea activă. 

Scopul acestui ghid este de a descrie o tehnică de clasă inovatoare și 
de a evalua eficiența acesteia în comparație cu prelegerile tradiționale. Tehnica 
inovatoare de clasă, numită simulare de joc de rol, combină caracteristicile 
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jocului de rol convențional și metodele de simulare. Vom descrie, de aseme-
nea, moduri în care această tehnică de clasă poate fi aplicată la diferite materii. 
Având în vedere necesitatea evaluării tehnicilor active de predare și învățare, 
oferim și o evaluare mai riguroasă a simulărilor jocului de rol.  

GHIDUL METODIC 

Acest GHID METODIC, conceput și completat în cadrul proiectului 
„12 obiceiuri pentru succes”, este o colecție de materiale și practici, tehnici, 
abordări, metode și exerciții special adaptate nevoilor elevilor din fiecare țară 
parteneră. 

Toate materialele și abordările educaționale sunt împărțite o dată pe 
țări partenere și apoi în două părți: 

General – conțin materiale educaționale valabile pentru cele patru 
grupe de vârstă: 6-10 ani, 10-14 ani, 14-16 ani și 16-19 ani. 

Grup Specific – conține seturi de materiale educaționale legate de spe-
cificul fiecărui grup. 

Acesta va include abordări utile și bune practici utilizate de educatori 
atunci când lucrează cu elevii lor în sfera educației incluzive. 

Toate descrierile și elementele au fost alcătuite de partenerul principal 
– Maria Irene Tiago de la Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, POR-

TUGALIA – într-un ghid extenstiv cu trei capitole separate: General, Speci-

fic/ACTIVITĂȚI EXTRA și GLOSAR.
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PROIECTUL 

Proiectul „12 Obiceiuri pentru Succes” combină eforturile a opt orga-
nizații (șase școli și doi formatori din cinci țări europene - Belgia (BE), Bul-
garia (BG), Italia (IT), Portugalia (PT) și România (RO). - în încercarea de a 
crea un instrument educațional unic și inovator pentru a sprijini profesorii în 
munca lor zilnică, iar elevii să fie implicați în realizările, dezvoltarea și succe-
sul lor. 

Ideea proiectului „12 Obiceiuri pentru Succes” a apărut din urma pro-
vocările cu care se confruntă școlile și profesorii din parteneriatul nostru în a-
și însuși materialele și abordările educaționale pentru obiceiuri și pentru a-și 
angaja elevii în construirea de obiceiuri și dezvoltarea personală, adică pentru 
a reuși ca elevi pe tot parcursul vieții și ca cetăţeni într-o societate în schim-
bare. 

Scopul general al celor „12 Obiceiuri pentru Succes” este de a spori 
capacitățile profesorilor de a îmbunătăți motivația elevilor, nevoile de obice-
iuri și de a obține o mai bună înțelegere a punctelor lor forte și, cât pentru 
ambii actori, continuarea dezvoltării lor personale și profesionale, fie în edu-
cație, fie în viața personală. 

Activitățile proiectului vor fi grupate în procese de lucru care pot fi 
rezumate după cum urmează:   

1. Management - Activități principale: adoptarea documentelor strategice, 4 
întâlniri cu partenerii, alocarea sarcinilor, raportare, monitorizare, asigurare a 
calității, management al riscului, comunicare cu Agenția Națională și evaluare 
internă. 

2. Dezvoltarea celor „12 Obiceiuri pentru Succes” „Ghid Metodic” și „Caiet 
de activități pentru elevi” care vor stimula parteneriate intersectoriale vaste 
pentru dezvoltarea inovațiilor ulterioare pentru a sprijini practicile de predare 
și formare. Aceste resurse vor asigura motivarea, coaching-ul și susținerea 
construirii de obiceiuri și vor fi o sursă educațională deschisă care va conduce 
educatorii fără experiență prin construirea de obiceiuri și creșterea personală 
pentru elevii lor, astfel încât aceștia să poată depăși barierele cu care se con-
fruntă în timp ce dobândesc noi cunoștințe, experiență și aptitudini. Acesta va 
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fi tradus în toate limbile partenerilor, plus engleza. Predarea la clasă, rapoarte 
de evaluare, ajustare. 

3. Procesul de evaluare - Evaluarea și feedback-ul profesorului în timpul sesi-
unilor de formare LTTA, rapoarte de evaluare și reglare fină. 

4. Diseminare - Activități principale de realizat: platformă online a proiectului, 
o producție și distribuție de știri (news feed), prezentare la evenimente națio-
nale și europene, întâlniri directe cu părțile interesate, întâlniri de promovare 
cu profesorii din școlile partenere. 

5. Eveniment multiplicator - prezentarea rezultatelor proiectului către organi-
zațiile și insituțiile UE. 

Cele 12 Obiceiuri pentru Succes au fost concepute având în vedere trei 
rezultate:  

REZULTAT 1. 12 Obiceiuri pentru Succes Metodologie-ghid pentru 
profesori și formatori. Acest rezultat va aduce o privire de ansamblu asupra 
metodologiilor actuale din țările partenere utilizate de educatori și formatori 
în 6 limbi (EN,PT, BG, IT, FR, RO).  

REZULTAT 2. Caiet integrat de activități pentru elev cu instrumente 
de bază, scurte explicații ale obiceiurilor;glosar de termeni; sesiuni de instruire 
cu diferite activități; „o pungă de trucuri” și sfaturi și sugestii utile pentru elevi 
6 limbi (EN,PT, BG, IT, FR, RO). 

REZULTAT 3. PLATFORMA ONLINE-12 OBCIEURI PENTRU 
SUCCES: Pe lângă faptul că este informativ, ghidul metodic al platformei on-
line-12 OBICEIURI (IO1) și caietul de activități (IO2) vor avea și o versiune 
redeactată în engleză, portugheză, italiană, franceză, română și bulgară. 

Această carte va avea activități practice, bazate în principal pe metode 
de învățare experiențială pentru a le folosi ca instrumente de lucru cu elevii. 
Mentalitatea și abilitățile personale le arată cum să coopereze și să lucreze în 
echipă, să-și câștige încredere în sine, să-și exprime emoțiile și să-și acceseze 
resursele creative. 

80 de profesori (20 per țară) care participă la rezultatele intelectuale 

120 de elevi (20 pe țară) implicați în caietul de activități Elevi 
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30 de profesori (5 per partener) Formarea cadrelor didactice LLTP 

150 de profesori, 3000 de elevi, 35 de părți interesate atinși prin activități de 
diseminare. 

Principalele rezultate calitative și impactul pe care ne așteptăm să le obținem 
sunt legate de: 

- creșterea îmbunătățită a succesului educațional și a competențelor di-
dactice 

- capacitățile îmbunătățite ale profesorilor de a evalua competențele
din formarea inițială și continuă și de a spori reflecția asupra practicii 

- o motivație îmbunătățită pentru învățare, implicare și obiceiuri în rân-
dul elevilor noștri pe durata de viață a proiectului 

- a îmbunătăți calitatea educației la nivel local, ceea ce va duce și la o
educație mai bună a elevilor 

- îmbunătățirea competențelor de cooperare internațională ale profeso-
rilor și personalului organizației partenere 

- îmbunătățirea calității de cercetare și a capacităților de inovare pro-
iectare ale școlilor și ale partenerilor din afara școlii 

Obiectivul nostru principal pentru proiectul “12 OBICEIURI 
PENTRU SUCCES” ține de dorința de a ajuta profesorii din țările noastre și 
din întreaga Europă să le ofere elevilor condiții adecvate pentru a obține re-
zultate de învățăre durabile, ceea ce va duce la translarea lor cu succes în viața 
reală. 
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Încredere 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 ani 

Obicei – Încredere 
Utilizarea strategiilor și bunelor practici pentru a 
avea succes în școală și în viață. 

 

Activitate/Joc 
• BRAINSTORMING CU ÎNTREAGA CLASĂ 

Vârsta/clasa școlară 6 – 10 ani 
Durată 45 – 60 min 

Resurse și materiale 
 

tablă albă, pixuri și markere, hărți mentale 

Descriere specifică 

 

planul de lecție pas cu pas 

TITLUL LECȚIEI „BAINSTORMING CU ÎN-
TREAGA CLASĂ”: 
- Citiți în fața clasei descrierea cuvintelor legate de 
acest obicei. 
- Activitate de brainstorming pentru întreaga clasă. 
Elevii sunt invitați să definească termenul „Încre-
dere” și toate cuvintele/răspunsurile lor sunt notate 
pe tablă de către un profesor. 
- Discuție în clasă și alegerea finală a definițiilor 
comune. 
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Încredere 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 ani 

Obicei – Încredere Descriere și importanță în școală: Încrederea în sine 
Activitate/Joc Denumirea activității/jocului: Literele buclucașe 
Vârsta/clasa școlară 10 – 14 ani 
Durată 45 min 
Resurse și materiale Fișe, markere, tablă 

Descriere specifică 

planul de lecție pas cu 

pas

1. Atragerea atenției elevilor: Invățătorul le
spune elevilor că a citit în seara precedentă o po-
veste care l/-a fascinat/-o. Povestea se numește „Li-
terele buclucașe” și că el/ea ar dori să o redesco-
pere cu ei. 

2. Mesajul textului: Profesorul invită elevii la
o activitate de lectură în lanț. Elevul care începe îl
invită pe altul să continue, iar procedura se repetă
până la sfârșitul textului. Pentru a verifica dacă ele-
vii au înțeles textul, profesorul sugerează jocul „în-
trebarea călătoare”.

Fiecare elev scrie două întrebări pe baza textului. 
Când profesorul le cere, elevii se deplasează prin 
clasă și lasă fișa cu întrebări pe banca unui coleg de 
clasă. Ei desfac fișele și citesc întrebările în tăcere. 
Ei își scriu răspunsurile pe aceeași fișă, apoi citesc 
cu voce tare întrebările pe care le-au primit și răs-
punsurile pe care le-au dat. 

3. Tema textului: anxietatea cauzată de ceva
rău care ți s-ar putea întâmpla. 

Să ne înfruntăm temerile! 

Profesorul le cere elevilor să-i ajute să găsească răs-
punsul la câteva întrebări care i-au atras atenția. 
De ce îi este frică lui Zeni? Ce sfat ii dă bunica? Ce 
simte copilul despre temele pe care ar trebui să le 
scrie? Concluzia este că Zeni simte anxietate, iar ea 
o numește frică.
Profesorul îi cere fiecărui elev să scrie un sfat pentru
a o ajuta pe Zeni să-și depășească frica. Elevii pre-
zintă clasei sfaturile lor.
Fiecare copil primește o notiță adezivă pe care va
scrie (în 2 min) un lucru de care îi este frică sau un
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eveniment care l-a făcut să se teamă. La sfârșitul ce-
lor două minute, elevii își vor lipi notele pe tablă, 
apoi fiecare copil va lua la întâmplare câte un bilet 
(diferit de cel pe care l-au scris), îl vor citi și vor veni 
cu o soluție. Elevii citesc cu voce tare propozițiile de 
pe notițe și soluțiile pe care le-au găsit. 
Exemplu: 

Situație: Îmi este frică să fac o prezentare orală în 
fața clasei pentru că eu cred că mă voi face de rușine, 
iar colegii mei vor râde de mine. 
Sfat: 

Ar trebui să citiți temele cu voce tare în fața oglinzii, 
astfel încât să vă puteți auzi vocea și să vă vedeți! 
1. Încrederea în sine 

Pumnul încrederii 

Această activitate poate fi realizată în două moduri: 
în grup sau individual. 
a) Fiecare elev primește o foaie de hârtie cu 
poza unei palme. Este palma lui Zeni. Elevii vor scrie 
pe acea palmă cinci calități pe care le are Zeni (2 
min). Elevii vor tăia palma. Vor citi o calitate după 
alta și vor îndoi câte un deget, astfel încât să pri-
mească „Pumnul încrederii”. 
b) P. împarte clasa în 5 grupe și dă fiecărui grup 
o coală de hârtie cu imaginea unei palme. Este palma 
lui Zeni. Membrii echipei vor lucra împreună pentru 
a scrie o calitate pe care Zeni o are. (2 min). Răspun-
surile vor fi prezentate clasei și apoi, fiecare repre-
zentant al fiecărei echipe va fi invitat în fața clasei. 
Profesorul/oara ține palma deschisă ca în imagine. 
Profesorul/oara le cere elevilor din birouri să mimeze 
acțiunile sale. Fiecare lider de grup denumește cali-
tatea asupra căreia a decis echipa sa. Profesorul/oara 
îndoaie fiecare deget și, în cele din urmă, obține 
„pumnul încrezător în sine”. Profesorul le cere elevi-
lor să observe că au fost ridicate mai multe mâini 
pentru ca Zeni să-și recapete încrederea în sine. În 
concluzie, împreună îi putem reda lui Zeni încrede-
rea în sine. 
2. Arborele calităților (muncă în pereche) 
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Profesorul/oara dă fiecărui elev o foaie de hârtie cu 
poza unui copac fără frunze pe ea. Profesorul/oara le 
spune elevilor: Acest copac sunteți voi. Desenați o 
frunză (suficient de mare încât să puteți scrie pe ea) 
pe fiecare ramură a copacului. Scrie o calitate pe care 
o ai pe fiecare frunză desentă. (3 min). 
Elevilor li se cere să schimbe hârtiile cu colegul de 
birou și să citească în tăcere calitățile colegului lor 
de birou. Apoi trebuie să mai deseneze o frunză și să 
scrie o calitate pe care colegul de bancă nu a scris-o. 
Schimbă din nou hârtiile. Astfel, fiecare copil va des-
coperi că oamenii din jurul lui le cunosc și le apreci-
ază calitățile. 
Acesta este Arborele calităților Fiecare copil îl va 
lua acasă și îi va găsi un loc în camera lui, unde îl va 
putea vedea zilnic. Își vor citi calitățile de fiecare 
dată când simt că își pierd încrederea în sine. Copa-
cul își va crește vârful cu alte calități pe care copiii le 
vor adăuga imediat ce vor deveni conștienți de ele. 
3. Închiderea activității 
Joc: Mașina de spălat 
Clasa este împărțită în 6 rânduri de elevi care se vor 
înfrunta doi câte doi. Astfel, obținem trei grupuri. 
Profesorul/oara alege trei elevi din clasă care vor sta 
în fața fiecărei grupe. Elevilor li se cere să-și întindă 
brațele. Fiecare grup va forma o mașină de spălat. 
Elevul ales va trece prin „mașina de spălat”, în timp 
ce fiecare coleg de clasă care îl atinge va denumi o 
calitate pe care o are. 
 
La sfârșitul procesului, elevii își vor fi spălat lipsa de 
încredere. 
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Încredere 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 ani 

Obicei – Încredere Utilizarea strategiilor și bunelor practici pentru a 
avea succes în școală și în viață. 

Activitate/Joc 

• BRAINSTORMING PENTRU ÎNTREAGA 
CLASĂ 
• MENTALITATE FIXĂ VS DE CREȘTERE 
• PROFESOR PENTRU O ZI 

Vârsta/clasa școlară 14 -16 ani 
Școală gimnazială 

Durată 3 lecții de 60 de minute fiecare 

Resurse și materiale tablă albă, pixuri și markere, fotocopii, cartea ele-
vului, hărți mentale 

Descriere specifică  

 

planul de lecție pas cu pas 

PRIMA LECȚIE „BAINSTORMING PENTRU 
ÎNTREAGA CLASĂ”: 
- Sunt prezentate proiectul și obiectivele. 
- Activitate de brainstorming pentru întreaga 
clasă. Elevii sunt invitați să definească termenul 
„Încredere” și toate cuvintele/răspunsurile lor 
sunt notate pe tablă de către un profesor. 
- Discuție în clasă și alegerea finală a definițiilor 
comune. 
A DOUA LECȚIE „MENTALITATE FIXĂ VS 
DE CREȘTERE”: 
- Se distribuie fotocopii despre două mentalități 
opuse legate de aspecte diferite, inclusiv de viața 
școlară. 
- Elevii sunt invitați să facă o lectură în tăcere și 
apoi să declare cărei tipologie cred că aparțin. 
- Elevii sunt invitați să explice de ce. 
- Dezbatere în clasă despre mentalitatea adulților 
și a profesorilor, care influențează mentalitatea 
elevilor. 
A TREIA LECȚIA „PROFESOR PENTRU O 
ZI”: 
- Două cupluri de elevi primesc două subiecte noi: 
Pregătiți o lecție despre ecuații incomplete de gra-
dul doi. 
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- Fiecare cuplu se formează având în vedere că
unul dintre cei doi elevi trebuie să fie deosebit de
timid și nesigur.
- Cele 2 cupluri vor trebui să livreze subiectele
colegilor de clasă.

Încredere 

GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 ani 

Obicei – Încredere

Descriere și importanță în școală: 
JOCUL DE ROL DEZVOLTĂ ÎNCREDEREA 
Această activitate are ca scop dezvoltarea încrede-
rii prin oferirea unei scurte prezentari de clasă. 
Adevăratul obiectiv este ca elevul să fie lăsat să 
vorbească în limba engleză în fața unui public și 
să-și împărtășească clasei propriul gust în materie 
de muzică. Practic, este o activitate centrată pe 
elev, un joc de rol prin care elevii devin profesori 
pentru o zi. 
Profesorul sprijină, ajută, îndrumă elevul. 
Erorile gramaticale nu vor fi evaluate. 

Activitate/Joc

Numele activității/jocului: 
PREZINȚI UN CÂNTEC CLASEI (activitate 

online) 

Vârsta/clasa școlară
16-19 ani
Scoala Gimnaziala superioara

Durată
1 oră (Pre-activitate) 
15-20 minute (Activitate)

Resurse și materiale

Conexiune la internet, un calculator, o cameră 
web, Videoclip YouTube, YouTube Catcher, ver-
suri A-Z 

Descriere specifică 

planul de lecție pas cu pas

Poate fi atât o prezentare individuală, cât și o pre-
zentare de lucru în pereche. Este practic un joc de 
rol prin care elevii devin profesori pentru o zi. 
Preactivitate ca tema pentru acasă 

• Decideți la ce melodie doriți să lucrați.
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• Scrieți o scurtă introducere incluzând titlul,
numele cântărețului și naționalitatea. Încheiați-vă
introducerea concentrându-vă pe sensul cântecu-
lui.
• Vizitați YouTube și căutați videoclipul
melodiei cu versurile pe ecran.
• Ascultă, citește, tradu, cântă.
• Concentrați-vă pe sens:
Citiți din nou textul și evidențiați/ subliniați/încer-
cuiți părțile sau liniile care vă ajută să înțelegeți
sensul cântecului.

Activitate 

• Ești profesor pentru o zi.
• Partajați/Proiectați videoclipul cu versurile
melodiei dvs. preferate în clasa dvs..
• Dați câteva informații de bază înainte de a
pune videoclipul muzical (titlu, cântăreț, despre ce
este melodia).
• Opriți videoclipul muzical, citiți în engleză
și traduceți în română oricând doriți ca și clasa să
se concentreze pe replicile care exprimă sau tran-
smit sensul cântecului.
Concluzie: 

Concentrarea profesorului pe propozițiile condiți-
onate. 
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Bruno Mars  "Count on Me" ("Contează pe mine") 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk 

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

(Dacă te trezești vreodată blocat în mijlocul mării,) 

I'll sail the world to find you 

(Voi naviga prin lume ca să te găsesc) 

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

(Dacă te trezești vreodată pierdut în întuneric și nu poți vedea,) 

I'll be the light to guide you 

(Voi fi lumina care să te ghideze) 

We find out what we're made of 

(Aflăm din ce suntem făcuți) 

When we are called to help our friends in need 

(Când suntem chemați să ne ajutăm prietenii care au nevoie) 

You can count on me 

(Te poti baza pe mine) 

Like 1, 2, 3 

(Căci în 1, 2, 3) 

I'll be there 

(voi fi acolo) 

And I know when I need it 

(Și știu când am nevoie) 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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I can count on you 

(Pot sa contez pe tine) 

Like 4, 3, 2 

(Căci în 4, 3, 2) 

You'll be there 

(Vei fi acolo) 

'Cause that's what friends are supposed to do 

(Pentru că asta ar trebui să facă prietenii) 

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

(Dacă te arunci și te întorci) 

And you just can't fall asleep, 

(Și pur și simplu nu poți adormi,) 

I'll sing a song beside you 

Voi cânta o melodie lângă tine 

And if you ever forget how much you really mean to me, 

(Și dacă uiți vreodată cât de mult însemni cu adevărat pentru mine,) 

Every day I will remind you 

(În fiecare zi îți voi aminti) 

We find out what we're made of 

(Aflăm din ce suntem făcuți) 

When we are called to help our friends in need 

(Când suntem chemați să ne ajutăm prietenii care au nevoie) 

You can count on me 

(Te poti baza pe mine) 
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Like 1, 2, 3 

(Căci în 1, 2, 3) 

I'll be there 

(voi fi acolo) 

And I know when I need it 

(Și știu când am nevoie) 

I can count on you Like 4, 3, 2 

(Pot conta pe tine căci în 4, 3, 2) 

You'll be there 

(Vei fi acolo) 

'Cause that's what friends are supposed to do 

(Pentru că asta ar trebui să facă prietenii)  

You'll always have my shoulder when you cry 

(Întotdeauna vei avea umărul meu când plângi) 

I'll never let go, never say goodbye 

(Nu o să dau drumul niciodată, niciodată să nu-mi iau rămas bun) 

You know 

(Tu stii) 

You can count on me 

(Te poti baza pe mine) 

Like 1, 2, 3 

(Căci în 1, 2, 3) 

I'll be there 

(voi fi acolo) 

And I know when I need it I can count on you 
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(Și știu că, când am nevoie, pot conta pe tine) 

Like 4, 3, 2 

(Căci în 4, 3, 2)  

And you'll be there 

(Și vei fi acolo)  

'Cause that's what friends are supposed to do 

(Pentru că asta ar trebui să facă prietenii) 

You can count on me 'cause I can count on you. 

(Poți conta pe mine pentru că pot conta pe tine.) 
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Organizare și ordine 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 ani 

Obicei – Organizare și or-

dine 

Organizarea este necesară pentru a sorta sarcinile 
zilei. 
Când sarcinile sunt ordonate, există timp pentru 
toate. 

Activitate/Joc Jurnalul zilei mele 
Vârsta/clasa școlară 6 – 10  

Durată 
O lecție la două luni. O lecție durează 30 de mi-
nute. 

Resurse și materiale creioane colorate 

Descriere specifică  

 

planul de lecție pas cu pas 

Primul pas (5 min) - Explicație: 

 

1. Explicați elevilor nevoia de a-și organiza tim-
pul. 
 
2. Dăți-le un exemplu cu tot ceea ce include (stu-
diu, odihnă, jocuri, hobby, citit o carte, plimbare, 
timp pentru familie, timp pentru creație sau al-
tceva). 
 
3. Dă-le un exemplu cum ți-ai organizat timpul. 
 
Al doilea pas (5 min) - Caiet de activități: 

 

1.Deschideți cartea de activități și oferiți-le in-
strucțiuni de lucru. 
2. Elevii trebuie să deseneze o copie a imaginilor 
în ceas și să o coloreze în culoarea corectă. 
 
Important: 

        - Utilizarea tuturor activităților nu este nece-
sară. 
        - Explicați-le elevilor cum pot folosi „ideea 
mea”. Ar putea fi îngrijirea animalelor de compa-
nie, vizita la dentist sau altceva. 
        - Dacă unii dintre elevi au o problemă cu de-
senul, spuneți-le să coloreze în culoarea corectă. 
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Al treilea pas (20 min) – Începeți să desenați: 

Al patrulea pas - Data viitoare: 

Data viitoare când faceți exercițiul, îi puteți deter-
mina pe elevi să deseneze singuri ceasul pe o hâr-
tie albă. Trebuie să le oferiți ghidul pe tablă. 

Important: 

- I-a organizat pe elevi să-și păstreze jurna-
lul de zi într-o folie sau le puteți păstra în sala de 
clasă. 

- Dacă lucrați mai mult de un an cu acele
exerciții, elevii vor fi bucuroși să vadă schimbă-
rile în propria organizare a zilei.

Organizare și ordine 

GRUPA DE VÂRĂ 10 – 14 ani 

Obicei – Organizare și or-

dine

Organizarea este un sistem de activități pentru rea-
lizarea scopului definit. Acest scop este o co-
mandă. Activitățile sunt despre crearea, stabilirea 
și respectarea regulilor. Elevii vor ști să creeze re-
guli atunci când este necesar și să le urmeze pentru 
a controla haosul din viața lor. 

Activitate/Joc 
Numele activității/jocului: 
REGULILE CLASEI NOASTRE 

Vârsta/clasa școlară 10 – 14 ani 
Durată 15 – 45 min 
Resurse și materiale stilou, foarfece, lipici și o bucată mare de carton 

Descriere specifică 

planul de lecție pas cu pas 

Grupați elevii câte 4 într-un grup. Dați-le fiecărui 
grup câte o hârtie din caiet și un pix. Explicați re-
gulile: 
Fiecare grupă trebuie să scrie cel puțin patru reguli, 
pe care trebuie să le respecte la școală: să fie poli-
ticoși, să se simtă mai bine, etc. Îndrumați-i să fie 
pozitivi, nu negativi (Un exemplu: pozitiv: „Fii 
bun!”; negativ: „Nu fi rău!”). Ei trebuie să taie 
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regulile pe linia neagră. Spuneți-le că unul dintre ei 
trebuie să citească regulile scrise ale grupului, dar 
trebuie să aleagă cine va face asta singur, fără aju-
torul vostru. Acordați-le 8 – 10 minute timp de lu-
cru. În timp ce ei fac asta, puneți o bucată mare de 
carton și lipiți peste ea aplicația: „Regulile clasei 
noastre”. Când elevii sunt gata și le citesc, luați re-
gulile și lipiți-le de bucata mare de carton. 
Acum ai regulile tale generale! 

 

Organizare și ordine 
GRUPA DE VÂRĂ 14 – 16 ani 

Obicei – Organizare și or-

dine 

Descriere și importanță în școală: 
Organizare si ordine - 
Învățați să planificați și să gestionați zilnic și să 
proiectați.  

Activitate/Joc Numele activității/jocului: 
Planifică-ți ziua 

Vârsta/clasa școlară 14 – 16 ani 

Durată 25 min 

Resurse și materiale Fișă de lucru și stilou 

Descriere specifică  

 

planul de lecție pas cu pas 

1. Fiecare elev primește o fișă de lucru. 
2. Individual fiecare elev începe să finalizeze pla-
nul săptămânii, are 10 minute de lucru (va putea 
adăuga corecții la lista sa după cele 10 minute). 
3. Elevii au 5 minute pentru a împărtăși clasei. 
4. Până la sfârșitul săptămânii, profesorul le va 
spune elevilor cât de bine și-au făcut planul și dacă 
este eficient sau nu pentru ei. 

 

 

 

 

 

 



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
28 

Organizare și ordine 
GRUPA DE VÂRĂ 16 – 19 ani 

Obicei – Organizare și or-

dine 

Descriere și importanță în școală: 
Organizarea este importantă pentru toată lumea în 
trei aspecte: 
1. Pentru a vă stabili propriile obiective și pentru a 
vă finaliza temele școlare la timp. 
2. Pentru a vă face program și a vă organiza timpul. 
3. Să aveți timp pentru lucruri care vă bucură.  

Activitate/Joc 
Numele activității/jocului: 
Un planificator zilnic realist 

Vârsta/clasa școlară 16 – 19 ani 

Durată 
O lecție 
De la o săptămână până la un an 

Resurse și materiale Un caiet sau un planificator anual 

Descriere specifică  

 

planul de lecție pas cu pas 

PRIMUL PAS: 

Ce ar trebui să știe fiecare elev? – de la 5 până la 
10 min 
Importanța organizării timpului pentru: 
1. Pentru a vă stabili propriile obiective și pentru a 
vă finaliza temele școlare la timp. 
2. Pentru a vă face program și a vă organiza timpul. 
3. Să aveți timp pentru lucruri care vă bucură. 
O bună organizare vă va ajuta să vă îmbunătățiți 
obiectivele – vă puteți lua timp și veți reuși să vă 
duceți la bun sfârșit sarcinile școlare. 
O bună organizare va reduce stresul - a fi organizat 
te ajută să devii stăpânul timpului tău pentru lecți-
ile de la școală și alte activități, iar toate sarcinile 
tale vor fi făcute la timp. 
O bună organizare vă ajută să vă simțiți bine – o 
mai bună gestionare a timpului vă ajută să vă sim-
țiți încrezători în ceea ce puteți realiza în timpul zi-
lei - la școală și în viață. 
 

AL DOILEA PAS: 

De ce este important glosarul? - 15 minute 
Vă rog să încercați să definiți acești termeni și apoi 
să discutați cu partenerul dvs. sau în grupuri mici: 
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1. Planificator zilnic 
2. Goluri 
3. Urgent 
4. Priorități 
5. Termenele limită 
 
AL TREILEA PAS: 

PROCESUL DE ORGANIZARE – 5 min 
Cel mai bun mod de a-ți organiza timpul este să-ți 
faci ordine în ziua ta și să folosești un planificator 
zilnic. Folosind diferite culori pentru a configura 
zona de studiu, pentru a scrie un program de teme 
și pentru a planifica pauzele, vă va ajuta să evitați 
distragerile și să aflați ce funcționează cel mai bine 
pentru dvs.! 
 
În timpul lecției/săptămânii viitoare/anului, faceți 
o listă și priorizați: 
1. Decide ce este cel mai important pentru ziua res-
pectivă. 
2. Schițați-vă planurile 
3. Includeți lucruri distractive în timpul zilei – pen-
tru a evita stresul. 
4. Urmăriți termenele limită de predare fie trecute 
sau actuale. 
 
AL PATRULEA PAS: 

Desenați pe tablă o imagine a paginii primei zile a 
planificatorului zilnic și dați exemple – 15 min. 
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Rezolvarea problemelor 

GRUP DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei – 

Rezolvarea 

problemelor 

Descriere si importanța în școală: Rezolvarea de probleme este o 
metodă didactică care oferă un cadru prielnic de cunoaștere și 
găsire a soluției la o problemă. Grație acestui proces, elevul 
învață să planifice strategii, să motiveze și să verifice dacă strate-
gia lui este validă, toate acestea însumând o învățare plină de 
valoare și sens.  

Activi-

tate/Joc 
O problemă, mai multe soluții! 

Varsta/ 

Clasa 
Elevi de școală primară: elevi de clasa a III-a si a IV-a 

Durata 50 minute 

Resurse și 

materiale 
Fișe, bandă adezivă, marionete (opțional) 

Descriere 

 

Planul 

lecției pas 

cu pas 

  

1. Stabilirea regulilor activităţii (activitate frontală, 2 min) 
Deoarece pentru elevi discuţia despre probleme poate fi sen-

sibilă şi ameninţătoare, este important să se precizeze regulile ac-
tivităţii: Vorbim doar despre noi, folosind mesaje centrate pe 

propria persoană „Eu simt../Eu cred.... Ascultăm cu respect pă-

rerile colegilor şi încercăm să ne punem în locul lor, pentru a 

înţelege mai bine perspectiva lor. Vorbim pe rând. Oferim tutu-

ror participanţilor ocazia de a se exprima. Discutăm despre si-

tuaţii şi nu despre persoane. Mă întreb permanent: „Ce învăţ eu 

acum?”. Încurajăm elevii să stabilească ei regulile activităţii. 
 
2. Captarea şi orientarea atenţiei elevilor (activitate fron-

tală, 5 minute, icebreaker): Profesorul propune elevilor un joc: 
“Cât mai puţine picioare pe parchet”.  

Colectivul clasei este împărţit în trei grupuri egale ca număr 
de membri. Sarcina fiecărui grup este de a găsi o modalitate prin 
care membrii să reuşească să ridice picioarele, astfel încât, pe 
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parchet să rămână cât mai puţine picioare. Câştigă echipa care 
are cele mai puţine picioare pe parchet. 

 

3. Anunţarea temei şi obiectivelor activităţii (activitate 
frontală, expunere, 3 min) 

Plecând de la acest joc se discută despre probleme: Aţi iden-
tificat această provocare ca fiind o problemă? Care sunt indiciile 
care vă arată existenţa unei probleme?  

Pe parcursul activităţii, intitulate „O problemă, mai multe 

soluţii!” vom învăţa cum să recunoaştem o problemă cu care ne 
confruntăm acasă sau la şcoală, să o privim din mai multe per-
spective pentru a ajunge la cea mai bună rezolvare a situaţiei.  

 

4.  Identificarea situaţiilor problematice (activitate indivi-
duală, 10 min.)  

Plecând de la înţelegerea problemei, în sens larg, drept o si-

tuaţie de rezolvat sau un lucru care trebuie schimbat, un deca-

laj/o nepotrivire între ceea ce ne dorim şi ceea ce este în reali-

tate, fiecare elev este invitat să completeze individual, în imagi-
nea din Anexa 1, care este problema cu care s-a confruntat în 
ultima săptămână şi pentru care doreşte să găsească o rezolvare. 

Oferim elevilor câteva exemple de probleme: 

- Vrei să te joci în pauză cu mingea cu un coleg şi el spune 
că nu vrea să se joace cu tine pentru că nu te cunoaşte bine. 

- Ana este nemulţumită de faptul că petrece mult timp sin-
gură. Şi-ar dori să aibă prieteni, dar nu ştie cum să procedeze.  

- Victor este mai mic de înălţime decât ceilalţi copii din 
clasă. Colegii lui râd de el ori de câte ori îl văd şi strigă: „A ajuns 
piticul la şcoală!”. El ar vrea să fie întâmpinat cu un salut respec-
tuos. 

Problema poate fi recunoscută prin prezenţa unui conflict care 
apare între două sau mai multe persoane, care manifestă atitudini, 
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dorinţe, nevoi diferite faţă de acelaşi lucru. Uneori, problema 
apare şi sub forma unor comportamente nedorite, precum: agre-
siuni fizice (lovituri, îmbrânceli, ciupituri, bătaia, aruncarea/dis-
trugerea obiectelor  personale, imobilizarea, atingeri nepotrivite 
etc), comentarii şi cuvinte răutăcioase/glume cu privire la aspec-
tul fizic (tachinarea), jignitoare, ironice, şicane, umilinţe, răspân-
direa de zvonuri, ţipete, sâcâieli, reproşuri, insultele, înjurăturile, 
bârfa, calomnia, minciuna, poreclele, intimidarea, ameninţarea, 
tonul ridicat, refuzul ajutorului, eliminarea din grup, imitarea, lu-
area în râs a celor neîndemânatici, neajutoraţi etc. Observăm că 
acel comportament care este o „problemă” pentru unii (de exem-
plu, pentru copilul care este victimă), pentru alţii (agresori) poate 
să nu fie o problemă! Aşadar, este importantă perspectiva din 
care privim o situaţie-problemă. De asemenea, subliniem ideea 
că problema nu este persoana, ci comportamentul nerespectuos, 

neprietenos al persoanei. 

5.  Confruntarea cu problemele şi rezolvarea lor (activitate 
în grup, 25 min.) 

Lipim o bandă scotch pe jos, astfel încât să împărţim spaţiul 
în două zone. Elevii formează două grupe, numărând fiecare în 
ordine crescătoare, de la 1. Numerele pare vor forma o echipă, 
numerele impare, altă echipă. „Norii” pe care elevii au scris pro-
blemele sunt mototoliţi, astfel încât să formeze cocoloaşe. Timp 
de 1 minut echipele vor arunca problemele în spaţiul celeilalte 
echipe. După ce a trecut 1 minut, spunem „Stop!”, elevii se 
opresc şi fiecare echipă numără problemele din propriul teren. 
Echipa care are cele mai puţine probleme este declarată „câştigă-
toare”. Ea va alege prima o problemă pe care să o rezolve, cola-
borând.  

Se prezintă elevilor tehnica ABCDE de rezolvare a probleme-
lor (Anexa 2):  
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A- Analizează problema (Care este problema? Ce s-a întâm-
plat? Cum/când apare problema? Cine este prezent/afectat?) 

B- Brainstorming cu soluţii/rezolvări posibile ale problemei
(identificăm cât mai multe soluţii alternative, cu optimism şi cre-
ativitate, 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 con-
secinţele, 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, ţi-
nând cont de consecinţele identificate sau de resursele disponi-
bile,obstacole, bariere etc.) 

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

Elevii din cele două echipe prezintă frontal modul în care au 
rezolvat problema aleasă, aplicând tehnica ABCDE. Pot folosi 
marionete pentru a ilustra, prin joc de rol, problema şi soluţiile 
identificate. 

6. Încheierea activităţii (activitate frontală, 5 minute): elevii
oferă feedback cu privire la ceea ce au învăţat, cum s-au simţit 
pe parcursul desfăşurării activităţii. 

Evaluarea Activității 
Pune un X pentru a-ti exprima parerea fața de această acto-

vitate 

Acum pot 

să: 

Foarte Bună Bună Am avut dificultăți 

Definesc 

problema 

Să analizez 

problema 
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Să planific 

o soluție  
   

Să pun 

planul în 

acțiune  

   

Să reflectez 

asupra a 

ceea ce am 

obținut 

   

 

 

Rezolvarea problemelor 

GRUPA DE VÂRSTĂ: 10-14 

Obicei – Rezolvarea 

problemelor  

Descriere și importanță în școală: Rezolvarea de 
probleme este o metodă didactică care oferă un ca-
dru prielnic de cunoaștere și găsire a soluției la o 
problemă. Grație acestui proces, elevul învață să 
planifice strategii, să motiveze și să verifice dacă 
strategia lui este validă, toate acestea însumând o 
învățare plină de valoare și sens.  
 

Activitate/Joc Bucătăria mea este un dezastru! 

Vârstă /an de studiu 10-14 ani/ clasele a 7-a, a 8-a și a 9-a 

Durată 15min (planificarea) + 1h (realizarea planului) 

Resurse și materiale 
 

- Fișă pentru planificare. 
- Materiale: agrafe, sare grunjoasă, fasole și 

nisip. 
- Materiale de laborator din diferite metode 

de separare: magnetism, cernere, filtrare, extracția 
cu solvent și evaporare.  
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Descrierea specifică 

 

Plan de lecție pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pasul 1- Prezentarea problemei 

Ionel a fost acasă, singur, pe perioada școlii online, 
din pricina pandemiei. 
Având în vedere că a lipsit la orele experimentale 
de chimie, a decis să facă câteva experimente de la 
orele de chimie chiar în casa sa, mai exact în 
bucătărie.  
A amestecat la întâmplare diverse ingrediente într-
un vas. A început prin a pune sare peste câteva 
agrafe pe care le avea pe birou, apoi a adaugat fa-
sole și în final, s-a dus să aducă nisip fin de pe 
terasa sa.  
Agrafe + sare grunjoasă+fasole+ nisip fin 

A amestecat, apoi a agitat să vadă ce se întâmplă. 
A descoperit un amestec foarte ciudat! 
Și-a amintit că mamei lui nu i-ar plăcea să vadă 
mizeria pe care o făcuse în bucătărie atunci când 
va ajunge acasă. Și chiar dacă ar arunca totul la gu-
noi, mama sigur ar observa că a consumat agrafe, 
fasole și sare. 
Ionel a început să-și imagineze un plan pentru a se-
para toate componentele amestecului și în final să-
l poată pune la locul potrivit fără ca mama sa să 
observe ceva. 
  Cum crezi că a procedat Ionel? 
 
Pasul 2 - Ghid pentru rezolvarea problemei 
Fă ca Ionel, stabilește un plan urmând pașii de mai 
jos: 
1. Definește problema 
- scrie o listă cu ceea ce știi despre problemă și 
identifică cunoștințele pe care va trebui să le înțe-
legi (și eventual să le rezolvi); 
- după ce ai o listă cu ceea ce știi, identifică ceea 
ce încă nu știi despre problemă. 
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2. Gândește-te la problemă 
- reflectează asupra situației principale; 
- adună informații relevante despre cunoștințele 
implicate în rezolvarea problemei. 
3. Planifică o soluție 
- ia în considerare posibile căi de decizie; 
- alege cea mai bună strategie. 
4. Pune planul în acțiune 
- ai răbdare - problema nu este întotdeauna rezol-
vată rapid; 
- fii persistent/ă - dacă planul nu funcționează ime-
diat, nu renunța și încearcă o altă strategie. 
5. Reflectează asupra a ceea ce s-a întâmplat 
- după găsirea unei soluții, ar trebui să puneți ur-
mătoarele întrebări: 

• are sens soluția? 
• am răspuns la toate întrebările? 
• ce am învățat din acest proces? 
• aș fi putut rezolva problema în alt mod? 

 
Sugestie de soluționare a problemei 

1. Definește problema - Separă componentele unui 
amestec. Găsește răspunsul la următoarele între-
bări: ce este un amestec? 
Ce tipuri de amestecuri există? 
Care sunt metodele de separare? 
2. Gândește-te la problemă – Colectează informații 
despre amestecuri, tipuri de amestecuri (eterogene, 
omogene și coloidale) și metode de separare a di-
feritelor componente ale unui amestec. 
3. Planifică o soluție - Definește cea mai bună stra-
tegie și plan (vezi fișa atașată). 
 4. Pune planul în acțiune – Acum, că știi cum îți 
vei face planul și materialul de care ai nevoie, 
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pune-ți planul în acțiune și începe să separi com-
ponentele amestecului. 
5. Reflectează asupra a ceea ce s-a făcut - evalu-
ează rezultatul, verifică dacă toate componentele
au fost separate unele de altele și gândește-te dacă
ai fi putut rezolva problema folosind o altă sec-
vență a proceselor de separare a componentelor
amestecului.
6. Completează tabelul pentru a evalua activitatea.

Evaluarea activității
Notează-ți părerea cu un X. 

Acum sunt capabil/ă 

să 

Foarte bine Bine Deficitar 

Definesc problema 

Ma gandesc la prob-
lemă 

Planific o soluție 

Acționez conform 
planului 

Reflectez la ceea ce s-a 
întâmplat 
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Anexa 1 

 

 

Rezolvarea problemelor 

GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 ani 

Obicei: Rezolvarea 

problemelor 

Descriere și importanță la nivel de școală: 
Una dintre principalele dificultăți pe care elevii din 
grupul nostru de școli au sesizat-o a fost găsirea de 
strategii adecvate pentru a rezolva problemele cu care 
se confruntă. Într-un sondaj realizat la începutul aces-
tui proiect, elevii și profesorii au fost de acord că re-
zolvarea este unul dintre cele mai importante 6 obi-
ceiuri pentru obținerea succesului. 
Această activitate își propune să ajute la dezvoltarea 
acestui obicei și să înțeleagă semnificația următorilor 
termeni: obicei, rezoluție, obiectiv, determinare, acți-
une și soluție. 
Dicționarul Webster definește rezolvarea ca: stabili-
rea unui obiectiv; o decizie legală sau oficială; o rezo-
luție sau o hotărâre luată cu scopul de a continua cu o 
acțiune; fermitatea scopului sau a intenției; hotărârea 
de a găsi o soluție; o hotărâre fermă de a face ceva; 
hotărâre puternică de a reuși să facă ceva; caracteris-
tica de a fi determinat conform vocabularului.com. 
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Rezolvarea problemelor este o metodologie de pre-
dare care oferă o mobilizare a cunoștințelor pentru a 
găsi soluți problemelor. În acest proces, elevul învață 
să planifice strategii, să motiveze și să verifice dacă 
strategia lui este valabilă, ceea ce promovează o învă-
țare plină de sens. 
 

Activitate / Joc Au! Mă doare atât de tare! 

Vârstă / An de studiu 13-16 ani 

Durată 15min (planificare) + 1h (activitatea) 

Resurse și materiale 

- Foaie de rezoluție. 
- Soluții: suc de lămâie, oțet, apă distilată, apă 

sărată, bicarbonat de sodiu (praf de copt) dizolvat 
în apă. 

- Rechizite de laborator: ochelari de ceas și hâr-
tie indicator universal. 

Descrierea 

Pasul 1 - Prezentarea problemei 

Maria s-a plimbat în grădina bunicii ei. Era o zi fru-
moasă de primăvară; soarele strălucea și florile erau 
frumoase și colorate. Maria iubea florile bunicii sale 
și a decis să aleagă câteva pe care să i le ofere. To-
tuși, răul s-a întâmplat...într-una dintre ele era o al-
bină și a ajuns să o înțepe. A fugit acasă și, împreună 
cu bunica ei, a trebuit să decidă ce ar putea pune în 
mână pentru a alina durerea înțepăturii de albine. 
Cum pot rezolva problema? 
Pasul 2 - Ghid pentru rezolvarea problemei 

Procedează ca Maria, stabilește un plan urmând pașii 
de mai jos: 
1. Definește problema 
- cercetează lichidului lăsat de înțepătura albinei; 
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- identifică cunoștințele de care vei avea nevoie pen-
tru a rezolva problema. 
 2. Gândește-te la problemă 
- reflectează asupra problemei. 
-colectează informații relevante despre cunoștințele 
implicate în rezolvarea problemei. 
3. Planifică o soluție 
- ia în considerare soluțiile și materialele disponibile 
și definește posibile strategii pentru a ajunge la o so-
luție; 
- alege cea mai bună strategie. 
4. Pune planul în acțiune 
- ai răbdare - problema nu este întotdeauna rezolvată 
din prima; 
- fii persistent/ă - dacă planul nu funcționează ime-
diat, nu renunța și încearcă o altă strategie. 
5. Reflectează asupra a ceea ce s-a făcut 
- după ce găsești o soluție, ar trebui să te intrebi: 

• Are sens soluția? 
• Ai reușit să răspunzi la toate întrebările? 
• Ce am învățat din acest proces? 
• Ai fi putut rezolva problema într-un alt mod? 

Sugestie de soluționare 

1.  Definește problema - Neutralizarea înțepătu-
rii de albine (Reacții acido-bazice) 

Găsește răspunsul la următoarele întrebări: care 
este natura chimică a înțepăturii de albine? 

Care este valoarea pH-ului soluțiilor acide, bazice 
și neutre? 

Ce soluție pot folosi pentru a neutraliza înțepătura 
de albine? ...; 

2. Gândește-te la problemă - Adună informații 
despre natura chimică a înțepăturii de albine, valorile 
pH-ului soluțiilor acide, bazice și neutre și reacțiile 
acido-bazice. 
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3. Planifică o soluție – Definește cea mai bună 
strategie și planifică: (vezi anexa). 

4. Pune planul în acțiune – Acum că știi cum îți 
vei realiza planul și materialul de care ai nevoie să 
devină realitate, pune-ți planul în acțiune și începe să 
măsori pH-ul soluțiilor pe care le ai. 

5. Reflectează asupra a ceea ce ai făcut – evalu-
ează rezultatul, verifică dacă soluția aleasă poate ate-
nua cu adevărat efectul înțepăturii de albine sau dacă 
ar trebui să apelezi la o altă soluție. 
 Completează tabelul pentru a evalua activitatea. 
Evaluarea activității 

Notează-ți părerea cu un X. 
 

Acum sunt capa-
bil/ă să 

Foarte Bine  

 

Bine 

 

Deficitar 

 
Definesc problema    

Mă gândesc la 
problemă 

   

Planific o soluție    

Acționez conform 
planului 

   

Reflectez la ceea 
ce s-a intamplat    
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Soluții 
Otrava 

înțepăturii 
de albine 

Suc de 
lămâie Oțet Distilat 

Apă 

Apă 
sărată 

Bicar-
bonat 
de so-
diu di-
zolvat 
în apă 

Valoare
a pH-
ului 

aproxi-
mativă 

Ele-
ment 

chimic 

Rezolvarea problemelor    GRUPA DE VÂRSTĂ 16-19 

Obicei – Rezolvarea 

problemelor 

Descriere și importanță la nivel de școală: 

Una dintre principalele dificultăți cu care elevii din 

grupul nostru de școli s-au confruntat a fost găsirea 

de strategii adecvate pentru a rezolva problemele 

cu care se confruntă. Într-un sondaj realizat la înce-

putul acestui proiect, elevii și profesorii au fost de 

acord că rezolvarea este unul dintre cele mai im-

portante 6 obiceiuri pentru obținerea succesului. 

O problemă există atunci când există o situație care 

se dorește a fi rezolvată , dar nicio soluție nu este 

evidentă. Rezolvarea problemelor este procesul 
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prin care se rezolvă situația necunoscută. O situație 

care este o problemă pentru o persoană poate să nu 

fie o problemă pentru altcineva. 

Rezolvarea problemelor este subiectul unei mari 

părți a cercetării și publicării în educația matema-

tică. O mare parte din această cercetare se bazează 

pe scrierile de rezolvare a problemelor ale lui Ge-

orge Polya, unul dintre cei mai importanți matema-

ticieni ai secolului al XX-lea. Polya și-a dedicat o 

mare parte din cariera didactică pentru a-i ajuta pe 

studenți să devină mai buni in rezolvarea proble-

melor. Cartea sa „How to Solve It” a fost tradusă în 

18 limbi. În această carte, el subliniază patru pași 

pentru rezolvarea problemelor. 

 

A. Înțelegerea problemei 

Polya sugerează că individul care își dorește să re-

zolve probleme trebuie să se familiarizeze mai bine 

cu o problemă și să lucreze pentru o înțelegere mai 

clară a acesteia înainte de a progresa către o soluție. 

Înțelegerea sporită poate proveni din recitirea 

enunțului problemei, desenarea unei schițe sau a 

unei diagrame pentru a arăta conexiunile și relați-

ile, reafirmarea problemei cu propriile cuvinte sau 

a face o presupunere rezonabilă a soluției pentru a 

vă ajuta să vă familiarizați cu detaliile. 
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B. Elaborarea unui plan 

Drumul de la înțelegerea unei probleme până la ela-

borarea unui plan poate fi uneori lung. Cele mai 

multe dintre problemele interesante nu au soluții 

evidente. Experiența și practica sunt cei mai buni 

profesori pentru conceperea planurilor. 

 

C. Realizarea Planului 

Planul oferă o schiță generală care trasează direcția. 

Scrie ce gandești, astfel încât pașii tăi să poată fi 

reluați. Este clar că fiecare pas a fost făcut corect? 

De asemenea, este în regulă să fii depășit și, dacă 

se întâmplă acest lucru, uneori este mai bine să lași 

problema deoparte și să te întorci la ea mai târziu. 

 

D. Reflecția 

Când ai obținut un rezultat, verifică-l sau fă acest 

lucru referindu-te la problema inițială. În procesul 

găsirii soluției, alte moduri de a privi problema pot 

deveni evidente. Destul de des, după ce te familia-

rizezi cu o problemă, poți găsi noi abordări, una 

mai inovatoare decât alta. De asemenea, în timp ce 

rezolvi o problemă, poți găsi alte întrebări sau va-

riante interesante care merită explorate. 

 

Una dintre cele mai utile strategii pentru înțelege-

rea unei probleme și obținerea de idei pentru o 
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soluție este de a desena schițe și diagrame. Cel mai 

probabil ați auzit expresia „O imagine valorează cât 

o mie de cuvinte”. 

Scopul acestei activități este de a ajuta elevii să se 

familiarizeze cu procesul în patru etape și de a-i fa-

miliariza cu una dintre strategiile comune de rezol-

vare a problemelor: realizarea unui desen. 

Adaptare după: Bennet, Albert; Matematică pentru 

profesorii elementare: o abordare conceptuală; Edi-

ția a X-a; Învățământ superior McGraw-Hill; 

Activitate/Joc Desenul poate rezolva problema 

Vârstă /An de studio 16-18 ani 

Durată 60 minute 

Resurse și materiale O tablă; a fișă cu probleme. 

Descriere specifică 

 

Plan de Lecție pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 1 - Explorează procesul în patru pași pen-

tru rezolvarea problemelor 

Utilizează exemplul disponibil în anexă „Strategii 

de rezolvare a problemelor - Desenează o dia-

gramă” pentru a explora procesul în patru pași pen-

tru rezolvarea problemelor. 

 

Pasul 2 - Ghid pentru rezolvarea problemei 

În funcție de grup, profesorul poate cere elevilor să 

rezolve singuri problema 1, identificând pașii pe 

care i-au dat pentru a ajunge la soluție, sau profe-

sorul îi poate ghida. 

Problema numarul 1 
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De ziua soției sale, domnul Jones plănuiește o cină 

într-o sală mare de recreere. Vor fi 22 de persoane, 

iar pentru a le așeza trebuie să împrumute mese de 

cărți, de dimensiunea în care se află câte o persoană 

pe fiecare parte. El vrea să aranjeze mesele într-o 

formă dreptunghiulară, astfel încât să arate ca o 

masă mare. Care este cel mai mic număr de mese 

pe care domnul Jones trebuie să le împrumute? 

Sfaturi de orientare, dacă este necesar 

A. Înțelegerea problemei

Mesele trebuie așezate una lângă alta, margine la 

margine, astfel încât să formeze o masă dreptunghi-

ulară mare. 

 Întrebarea 1: Dacă două mese sunt așezate cap la 

cap, câte persoane pot fi așezate? 

O masă mare 

B. Elaborarea unui plan

Desenarea unor imagini ale diferitelor aranjamente 

ale meselor de cărți este o abordare naturală pentru 

rezolvarea acestei probleme. Există doar câteva po-

sibilități. Mesele pot fi așezate pe un rând lung; pot 

fi așezați unul lângă altul cu două la față; etc. 

O masă mare 
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Întrebarea 2: Câte persoane pot fi așezate la cinci 

mese dacă sunt așezate cap la cap pe un singur 

rând? 

C. Realizarea Planului 

Următoarele desene prezintă două dintre cele cinci 

aranjamente posibile care vor găzdui 22 de per-

soane. X-urile arată că 22 de persoane pot fi așezate 

în fiecare aranjament. Aranjamentele rămase — 3 

cu 8, 4 cu 7 și 5 cu 6 — necesită 24, 28 și, respectiv, 

30 de mese de cărți. Întrebarea 3: Care este cel mai 

mic număr de mese de cărți necesare? 

      

 

 

X 

x 

X 

X 

 

x 

X 

 

X 

X 

 

x 

X 

 

x 

X 

 

x 

X 

 

x 

X 

 

x 

X 

 

x 

X 

X 

x 

                                   10 mese 

X 

x 

x x x x x x X 

x 

 X 

x 

x x x x x x X 

x 

        

18 mese 

 

D. Privire retrospectivă 
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Desenele arată că un singur rând de mese necesită 

cele mai puține mese deoarece fiecare masă de ca-

păt are locuri pentru 3 persoane și fiecare dintre 

mesele rămase are locuri pentru 2 persoane. În toate 

celelalte amenajări, mesele de colț găzduiesc doar 

2 persoane, iar mesele rămase doar o persoană. Prin 

urmare, indiferent de numărul de persoane, un sin-

gur rând este aranjamentul care utilizează cel mai 

mic număr de mese de cărți, cu condiția ca camera 

să fie suficient de lungă. Întrebarea 4: Care este cel 

mai mic număr de mese de cărți necesare pentru 38 

de persoane? 

Răspunsuri la întrebările 1–4 1. 6 2. 12 3. 10 4. Vor 

fi 3 persoane la fiecare masă de capăt și 32 de per-

soane între ele. Prin urmare, vor fi necesare 2 mese 

de capăt și 16 mese între ele pentru a găzdui 38 de 

persoane. 

Pasul 3 – Partea practică 

Alegeți una sau mai multe dintre problemele de mai 

jos și prezentați-le  elevilor. În felul acesta, ei pot 

alege problema pe care doresc să o rezolve. 

Problema numărul 2 este analizată cu ajutorul me-

todei în patru pași a lui Polya. Verificați dacă elevii 

pot rezolva aceste probleme înainte de a răspunde 

la părțile A, B, C și D. Elevii pot oborda alte stre-

tegii si trebuie încurajați să le folosească pe cele pe 
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care le doresc. Adesea, o problemă bună necesită 

mai multe strategii pentru găsirea soluției. 

Problema numărul 2 

O fântână are 20 de metri adâncime. Un melc din 

partea de jos urcă 4 metri în fiecare zi și alunecă 

înapoi 2 metri în fiecare noapte. Câte zile îi va lua 

melcul să ajungă în vârful fântânii? 

A. Înțelegerea problemei Care este cea mai mare

înălțime pe care o atinge melcul în primele 24 de

ore? Cât de sus va fi melcul la sfârșitul primelor 24

de ore?

B. Elaborarea unui plan Un plan care este de obicei

ales este de a calcula 20/2, deoarece se pare că mel-

cul câștigă 2 metri în fiecare zi. Cu toate acestea,

10 zile nu este răspunsul corect. Un al doilea plan

este să faci un desen și să trasezi progresul zilnic al

melcului. Care este cea mai mare înălțime a melcu-

lui în a doua zi?
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C. Efectuarea planului Urmăriți progresul zilnic al 

melcului și marcați-i poziția la sfârșitul fiecărei 

zile. În ce zi iese melcul din fântână? 

D. Reflecția Există un „sfârșit surpriză” în partea 

de sus a fântânii, deoarece melcul nu alunecă îna-

poi în a noua zi. Intocmește o nouă problemă cu 

melcul schimbând numerele, astfel încât să existe o 

surpriză similară în momentul în care melcul 

ajunge în partea de sus a puțului.   

Problema numarul 3 

Cinci persoane intră într-un turneu de tenis de sală 

în care fiecare jucător  trebuie să joace cu toți con-

curenții doar o singură dată. Determină numărul to-

tal de jocuri care vor fi jucate. 

Problema numarul 4 

Când două bucăți de frânghie sunt așezate cap la 

cap, lungimea lor combinată este de 130 de metri. 

Când cele două piese sunt așezate una lângă alta, 

una este cu 26 de metri mai lungă decât cealaltă. 

Care sunt lungimile celor doua frânghii? 

Problema numarul 5 

Există 560 de elevi de clasele a treia și a patra la 

King Elementary School. Dacă sunt 80 de elevi de 

clasa a III-a mai mulți decât cei de clasa a IV-a, câți 

elevi de clasa a III-a sunt în școală? 

Pasul 4 - Evaluarea activității 

Cereți elevilor să își marcheze opinia cu un X. 
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Sunt capabil/ă să Foarte Bine Bine Deficitar 

Definesc problema 
Mă gândesc la problemă 

Planific o soluție 
Acționez conform planului 
Reflectez la ceea ce s-a in-

tamplat 
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Generozitate

GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 ani 

Obicei – Generozitate 

Subliniați modalități de acțiune pentru a construi co-
munități care să respecte mai mult drepturile omului. 
Dezvoltați spiritul altruist. 
Promovarea cetățeniei active și a incluziunii sociale. 

Activitate/Joc Flori cu Mesaje 

Vârsta/clasa școlară Clasa a III-a si a IV-a 
Durată Activitate: 60 de minute 

Resurse și materiale 

Foaie de hârtie albă 
Creion sau pix 
Origami lalele 
Hârtie colorată (2 coli, una dintre ele trebuie să fie 
verde) 

Descriere specifică 

planul de lecție pas cu pas 

1. La tablă un profesor desenează o floare cu 5 sau
mai multe petale (conform dezbaterii). Cuvântul
VÂRSTNIC este plasat în centru.
2. Cereți elevilor să reflecte asupra problemelor cu
care se confruntă persoanele în vârstă astăzi. Ei își
pot împărtăși experiențele personale.
3. Fiecare problemă va fi plasată în interiorul unei
petale (dacă este necesar, putem adăuga sau elimina
petale).
4. După ce schema este gata, invitați elevii să reflec-
teze asupra fiecărui răspuns și asupra modului în care
putem contracara aceste adversități.
5. Putem începe prin a împărtăși afecțiuni și cuvinte
care ajută la minimizarea acestor probleme.  
Cereți rezultatul unui mesaj pozitiv, plin de afecți-
une, confort și încurajare, pentru o persoană în vârstă, 
pe foaia albă. 
6. Distribuiți instrucțiunile de origami și foile în

două culori. Produceți laleaua conform instrucțiuni-
lor.
7. Cereți să scrie mesajul produs pe tulpina lalelei.
8. Fiecare elev își va preda laleaua unei persoane în
vârstă, indiferent dacă este sau nu membru al fami-
liei.
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Generozitate 
GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 ani 

Obicei – Generozitate Descriere și importanță în școală: 
Activitate/Joc „O faptă generoasă” 

Vârsta/clasa școlară 10 - 14 ani 
Durată 50 de minute 

Resurse și materiale Un extras din Cuore (Edmondo de Amicis), tablă, fișe 
individuale, creioane colorate, vopsele, pensule, hârtie 

Descriere specifică  

 

planul de lecție pas cu 

pas 

     1.Atragerea atenției elevilor 

      - Ce este o persoană? 
      - Crezi că toți oamenii sunt identici? 
      - Ce îi face diferiți? 
      - Enumerați câteva caracteristici fizice pe care oa-
menii le pot avea. 
      - Enumerați câteva caracteristici care se referă la fe-
lul în care oamenii gândesc și se comportă. 
      2. Prezentarea temei lecției 

Profesorul/oara anunță elevilor că vor citi un text în care 
vor găsi copii care au caracteristici morale diferite. 
Elevii vor citi textul lui Edmondo de Amicis, „O faptă 
generoasă”, în tăcere și vor sublinia cuvintele necunos-
cute. 
Vocabularul nou va fi discutat în clasă; Elevii vor nota 
explicațiile în organizatorul de vocabular, apoi vor fo-
losi vocabularul nou dobândit în contexte proprii. 
     3. Înțelegerea lecturii 

     Joc: „Mingea întrebărilor” 
Profesorul/oara invită elevii să se alăture unui joc după 
ce au citit textul. Fiecare elev va scrie o întrebare pe 
baza textului; pe foaia de hârtie pe care profesorul/oara 
a pus-o pe băncile lor. Apoi vor transforma foaia de hâr-
tie într-o minge de hârtie. Spune numele unuia dintre 
colegii tăi de clasă. Aruncă mingea spre el/ea. El/Ea o 
va desface, va citi întrebarea și va răspunde la ea oral. 
Profesorul invită elevii să vorbească despre personajele 
textului. Ce părere aveți despre comportamentul băieți-
lor? Ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul lor? 
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„Părerea mea” Profesorul/oara le cere elevilor să-și ex-
prime părerea despre personajele textului completând 
cele două coloane ale tabelului și să decidă care sunt 
personajele pozitive și care sunt personajele negative 
ale textului. Elevii își citesc răspunsurile clasei. 
Profesorul/oara le cere elevilor să se grupeze în două 
colțuri opuse ale clasei, în funcție de atitudinea lor față 
de acțiunile lui Crossi (pro sau contra), în timp ce cei 
care nu iau nicio parte vor rămâne așezați la băncile lor. 
Fiecare grup va încerca cu argumente să-i convingă pe 
elevii indeciși să li se alăture. Grupul care a convins cel 
mai mare număr de elevi este câștigător. Profesorul le 
cere elevilor să spună o faptă similară cu cea a lui Gar-
rone, dacă au trăit o experiență similară. 
    4. Creșterea conștientizării elevilor cu privire la 

valorile morale 

Profesorul/oara le cere elevilor să identifice în text ca-
racteristicile fizice și morale ale lui Crossi și apoi lui 
Garrone. Elevilor li se cere să definească valoarea mo-
rală pe care Garrone o dovedește prin sacrificiul său. 
 
     A. Profesorul/oara le cere elevilor să facă un exerci-
țiu de potrivire folosind roșu pentru trăsături morale ne-
gative și verde pentru trăsături morale pozitive: 
 
Încredere 
Respect 
Curaj                     trăsături morale negative 
Frică 
Lașitatea                trăsături morale pozitive 
Răutate 
Sinceritate 
      B. Profesorul/oara le cere elevilor să deseneze pe 
Garrone pornind de la atitudinea acestui personaj față 
de ceilalți. Elevii desenează portretul lui Garrone în căr-
țile lor de activități. 
    C. Ar trebui să împart sau nu? 
Începeți acest joc spunându-vă numele și ceea ce vă 

place să împărțiți sau nu cu alte persoane. De exemplu: 

„Ana își împarte mâncarea cu ceilalți”. 
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Apoi copilul își va spune numele și ceea ce nu-i place 

să împartă cu ceilalți. De exemplu: „Tudor nu împarte 

pătura lui preferată”. 

Spune 2-3 lucruri și schimbă rolurile. Scopul este de a 

ajuta copilul să înțeleagă că este în regulă să nu îm-

partă toate lucrurile lui cu ceilalți și, în același timp, să 

descopere ce îi place să împartă. 

    D. Încărcați-vă cadourile cu Dragoste 

Ce, nu ți-ai încărcat niciodată cadourile cu Dragoste? 

Permiteți-mi să vă arăt cum se face acest lucru: primul 

pas este să alegeți un cadou, fie el simbolic, și să-l păs-

trați lângă inimă, astfel încât să vă poată asculta cân-

tecul. 

Al doilea pas este de a insulfla afecțiune peste cadou. 

Al treilea este de a vă gândi la o urare bună și să o in-

cludeți în cadou. 
 

Generozitate 
GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 ani 

Obicei – Generozitate 

Descriere și importanță la școală: 
Stimulează spiritul de generozitate. 
Reflectați asupra avantajelor de a fi generos. 

Activitate/Joc 

Numele activității/jocului: „O planetă generoasă” 
Scrieți un set de definiții despre „A fi generos”, 
despre importanta de a fi generos. 

Vârsta/clasa școlară Toate vârstele 

Durată 
30 de minute – în grupuri mici 
30 de minute – toată clasa  

Resurse și materiale 

Foi 
Pictura 
Markere 
Vopsele 
Creioane colorate 
Altele… 

Descriere specifică  

 

planul de lecție pas cu pas 

1. Citiți următoarea situație: 

„O nouă planetă a fost descoperită cu indivizi 

care nu știu ce 
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este să fii generos. Grupul dvs. a fost ales pentru 

a dezvolta o listă de atitudini și acțiuni despre cât 

de generos este o ființă umană.” 

2. Dați instrucțiuni participanților, împărțiți în 

grupuri mici, câte 4 

elevii să facă următoarele: 

A. Dați un nume acestei planete noi. 

B. Alegeți zece acțiuni generoase cu care întregul 

grup este de acord și scrieți-le pe o foaie, tablă 

sau cartonaș. 

3. Fiecare grupă prezintă clasei lista sa. În timp 

ce fac asta, fă 

o „listă principală” care cuprinde toate actele 

generoase pe care grupurile le menționează, 

combinând acțiuni similare. 

4. După ce toate grupurile și-au spus listele, exa-

minați lista principală: 

A. Există acțiuni care ies în evidență? Poate fi 

combinate? 
B. Există un act/acțiune care apare doar pe o 

listă? Ar trebui inclus sau șters? 

5. Discutați aceste probleme: 

A. Care dintre ideile tale despre generozitate s-au 

schimbat în timpul acestei activități? 

B. Cum ar fi viața pe această planetă dacă unele 

dintre aceste acțiuni ar fi excluse? 

C. Există unele acțiuni pe care ați dori totuși să 

le adăugați la lista finală? 

D. La ce folosește o astfel de listă? 

6. Redactarea finală a listei de acțiuni despre cum 

să fii generos. 

7. Reprezentarea planetei - Elevii reprezintă în 

mod plastic planeta (desen/format digital). Pro-

dusul final va fi expus în sala de clasă pentru ex-

punere. 
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Generozitate

GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 ani 

Obicei – Generozitate

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

Activitate/Joc Copacul dăruitor 
Vârsta/clasa școlară Toate vârstele 
Durată Pe tot parcursul anul școlar 

Resurse și materiale
Câte un carton verde și maro 
Post-it-uri (foițe adezive) 

Descriere specifică 

planul de lecție pas cu pas

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 tu-
turor 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 (fo-
ița adezivă) și merge la colegul său pentru 
ajutor. 
Această activitate nu se desfășoară într-o 
oră de clasă, ci în timp. 



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
60 

  



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
61 

Pasiune 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei –Pasiune 

 

 

Descriere și importanța în școală 

Pasiunea se definește ca o înclinație puternică către o activi-
tate pe care o persoană o cataloghează ca fiind importantă, 
care îi place (și pe care chiar o iubește), căreia îți dedică timp 
zilnic și energie și care presupune și dorința de a excela în 
acesta. Prezența unui anumit tip de comportament din partea 
profesorului, adică un grad optim de provocare, concentrarea 
pe proces și acordarea unui feedback pozitiv potențează pa-
siunea armonioasă a elevilor, care, la rândul său, duce la o 
îmbunătățire vizibilă a performanțelor lor școlare și 
academice. 
 

Activitate/ Joc 
Numele jocului/activității: Povestea furnicuței Maya 

 

Vârsta/Clasa 6 – 10 ani 
Durata 50 minute 
Resurse și mate-

riale 

Fișe, sala de clasă, creioane colorate 

Descriere 

 

Plan de lecție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Moment organizatoric 

Pentru crearea unei stări de bine,  elevii sunt rugați să formeze 
un lanț al prieteniei strângându-și mâinile timp de 1 minut. 

2. Captarea atenției elevilor 

Zarul emoțiilor 

 
Elevii trebuie să recunoască și să denumească emoția expri-
mată pe fața zarului, să mimeze fața respectivă (expresia 
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facială), să descrie o situație trăită în care a simțit acea emoție 
și felul în care a gestionat-o. 

3. Anunţarea temei şi obiectivelor activităţii (activi-
tate frontală, expunere, 3 min) 

Cu ajutorul ghicitorii fac introducerea în noua lecție Povestea 

furnicuței Maya. Le explic copiilor că pe parcursul orei  ne 
vom transforma în niște furnicuțe harnice pentru a arăta încă 
o dată că trebuie să muncim pentru a obține ce dorim, că tre-
buie să avem încredere în noi și că împreună mereu vom reuși. 

Mică, dar voinică 

În spate ridică 

Sacul cu povară 

Să-l ducă la moară. 
(furnica) 

 

a. Desfășurarea activității 

Povestea furnicuței Maya 

A fost odată o furnicuţă care nu voia să muncească. 
Furnicuţa Maya prefera să stea toată ziua lungită , să se joace 
sau să alerge. În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune 
pentru a nu munci. Din această cauză, ea se juca mai mult sin-
gură, deoarece colegele sale erau ocupate să muncească. 

Într-o zi, în timp ce Maya era plecată în pădure să se 
joace, o zână veni la furnicar. Ea explică tuturor furnicilor că 
lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune furnici 
din lume. Fiecare furnică va putea acumula puncte dacă 
munceşte atunci când trebuie, se joacă în cel mai potrivit mo-
ment şi, bineînţeles, are o mulţime de prieteni. Astfel, 
micuţele furnici se puseră pe treabă pentru că fiecare vroia să 
câştige. Când Maya se întoarse acasă, văzu că nimeni nu o 
bagă în seamă. Toate furnicile cântau, zâmbeau şi transportau 
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provizii. Maya se simţi puţin dată la o parte. Până să se culce, 
reuşi totuşi să afle care era pricina acestei schimbări şi de ce 
toată lumea era atât de grăbită. Atunci, Maya îşi zise că trebuie 
să câştige concursul, că este capabilă să fie prima. Dis de 
dimineaţă, furnicuţa noastră se alătură suratelor sale. Lăbuţele 
sale erau foarte obosite pentru că Maya, nu era obişnuită cu 
munca, dar ea nu se descuraja deoarece voia să câştige con-
cursul şi să devină cea mai bună furnică din lume. Ea se juca 
acum împreună cu celelalte furnicuţe şi acest lucru era deose-
bit de plăcut.  

La sfârşitul concursului a constatat că avea o mulţime 
de prieteni. În aşteptarea rezultatului concursului, toate fur-
nicuţele erau anxioase. Zâna a anunţat în sfârşit marea 
câştigătoare: „Pentru că a făcut multe eforturi şi ameliorat re-
zultatele, o declar pe furnicuţa Maya, câştigătoarea concur-
sului”. 

Toată lumea a aplaudat, iar Maya era foarte mândră de 
ea. Zâna i-a dat şi o diplomă, precum şi următoarele sfaturi: 
„Rămâi întotdeauna o furnicuţă muncitoare şi conştiincioasă. 
Când îţi vei simţi lăbuţele obosite sau când curajul te va 
părăsi, respiră adânc de trei ori şi vei vedea cum o lumină al-
bastră te va înconjura şi-ţi va da forţă şi curajul de a continua. 
Această lumină va fi invizibilă pentru ceilalţi, doar TU o vei 
putea vedea”. 

Discuții pe marginea textului. 

1. Ce făcea furnicuța Maya toată ziua? 
2. Ce făceau celelate furnicuțe? 
3. Cine a venit la furnicar într-o zi? Ce a explicat zâna 

tuturor furnicilor? 
4. Ce și-a zis Furnicuța Maya? A reușit ea să demon-

streze că poate reuși? Cum? 
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5. Obținerea performanței 

 

      
 
 Litera C 
Ajut-o pe furnicuța Maya să coloreze imaginile a căror denu-
mire conțin sunetul f. 
 
Litera U 
Să o ajutăm pe Maya! Decupează și lipește! (anexa 2) 
 
Litera R 
Noi suntem prietenii Mayei. Numele noastre conțin sunetul f. 
Cum crezi că ne numim? 
            Litera A 
Unește cu ce se potrivește! 
 
             Litera J 
Ordonează silabele de pe săculeț pentru a obține cuvinte. 
La  sfârșit elevii formează cuvântul CURAJ! 
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6. Evaluare/feedback 

 
 

 

 

 

Joc didactic: Poți fi un elev responsabil! 

Elevii vor forma un cerc.  Pe un fond muzical vor dansa de-
plasându-se în jurul celor două scaune aşezate în centrul cer-
cului.    În momentul în care se opreşte muzica elevii din drep-
tul scaunelor se vor aşeza.   Elevii de pe scaune vor primi câte 
un ecuson reprezentând o responsabilitate la nivelul clasei 
pentru săptămâna respectivă. Ex.: udă florile, şterg tabla, îm-
part colegilor mărul sau cornul, aranjează jucăriile, distribuie 
fişele de lucru, rechizite etc.  

Elevii responsabili pentru săptămâna în curs vor forma pere-
chile, se vor aşeza în centrul cercului şi vor fi aplaudaţi de 
colegi.  

La sfârşitul săptămânii va fi apreciată activitatea responsabi-
lilor. Clasa va folosi pentru fiecare elev în parte una dintre 
următoarele formule: Ai fost un elev responsabil! sau Poţi 

să fi un elev responsabil!  Exerciţiul se poate relua săptămâ-
nal. 
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7. Încheierea activităţii (activitate frontală, 5 minute): elevii 
oferă feedback cu privire la ceea ce au învăţat, cum s-au simţit 
pe parcursul desfăşurării activităţii. 

Pasiunea 

GRUPA DE VARSTA 10 – 14 

Habit – Pasiune 

Descriere și importanța în școală: Pasiunea se de-
finește ca o înclinație puternică către o activitate pe 
care o persoană o cataloghează ca fiind importantă, 
care îi place (și pe care chiar o iubește), căreia îți 
dedică timp zilnic și energie și care presupune și 
dorința de a excela în acesta. Prezența unui anumit 
tip de comportament din partea profesorului, adică 
un grad optim de provocare, concentrarea pe proces 
și acordarea unui feedback pozitiv potențează pasi-
unea armonioasă a elevilor, care, la rândul său, duce 
la o îmbunătățire vizibilă a performanțelor lor șco-
lare și academice. 

Activitate/Joc 
Denumirea activității/jocului 
Ai cuvântul, fii un profesor pasionat!

Vârsta/Clasa 10 – 14 
Durata 50 minute 

Resurse și materiale 
Conexiune la Internet, clipuri educaționale de pe 
you tube, imagini. 

Descriere 

Planul lecției pas cu pas 

Obiectivul principal al acestei activități este acela 

de a le stârni elevilor curiozitatea și pasiunea de a 

cerceta o temă (ce poate varia și poate fi adaptată 

nevoilor momentului- am ales ca model de lecție 

pentru o oră de limba engleză, o țară vorbitoare de 

limbă engleză- Australia) pentru a-i provoca să in-

tre în pielea unui professor pentru câteva minute și 
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să le vorbească cu “pasiune” despre ceva ce ei 

înșisi au fost curioși să cerceteze.  

  

1. Pregătirea activității 

Profesorul se asigură că toți elevii sunt în băncile lor 
și pot vedea ecranul pe care vor fi proiectate filmu-
lețele. Profesorul se asigură că tot echipamentul ne-
cesar în această primă etapă este pregătit și funcțio-
nează corect.  
2. Captarea atenției elevilor: 

Profesorul le spune elevilor că vor descoperiunul 
dintre cele mai spectaculoase colțuri ale lumii. 
3. Introducerea temei și a obiectivelor lecției : 

Profesorul le arată elevilor fotografii cu imagini rep-
resentative pentru Australia:Muntele Uluru, Opera 
din Sydney, Marea Barier[ de Corali, fotografii cu 
animale (cangur, wombat, Koala, diavolul Tasma-
nian, emu) și inițiază o discuție cu elevii cerându-le 
acestorav să spună ceea ce știu despre acestă țară 
continent. Profesorul le cere elevilor să noteze trei 
aspecte pe care și-ar dori să le afle despre Australia 
(mâncare, animale, geografie, modă, muzică, etc.)  
4. Introducerea elevilor în temă și stîrnirea curi-

ozității acestora 

Profesorul îi anunță pe elevi că vor urmări împreună 
o prezentare power-point despre Australia și le va 
cere să moteze un aspect care i-a impresionat cel 
mai mult, iar apoi le solicită răspunsuri la întrebările 
din chestionarul ce se află la finalul prezentării.  
 

t-or-258-part-of-the

-party-all-about-amazing-australia-powerpoint-english_ver_3.ppt 
5. Implicarea elevilor într-o cercetare individuală 

asupra unui aspect cu care rezonează  
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Profesorul le aduce la cunoștință elevilor că clipurile 
video de mai jos pot fi un punct de plecare foarte 
bun pentru călătoria lor prin Australia.  
Profesorul le cere elevilor să urmărească clipurile și 
să aleagă un aspect care le-a stârnit curiozitatea.  
Profesorul le cere elevilor să navigheze pe Internet 
pentru a găsi mai multe informații despre acel subi-
ect, iar apoi să realizeze un proiect în format digital 
care va putea fi partajat cu colegii (aflați online sau 
în clasă). Profesorul le sugerează elevilor că pot re-
aliza un clip scurt, asemănător unui program TV, iar 
ei ar putea fi prezentatorii.   
Profesorul le cere elevilor să se pregătească să-și 
facă prezentarea online, în fața colegilor, ora 
următoare.  
Profesorul îî invită pe elevi să intre în rolul unui 
profesor pasionat care trebuie să le predea colegilor 
un aspect legat de Australia, să fie creativi și să lu-
creze cu pasiune atât când își aleg tema dar și atunci 
când o prezintă. 
https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE 
– Australia Facts, Cool, Fun facts about Down Un-
der 
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMm-
TAUAQ 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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM
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Pasiune 

GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei – Pasiune 

Descrierea și importanța în școală: 

Pasiunea poate fi modalitatea corectă de a fi un 
câștigător. 
Deci, cineva care iși urmează pasiunea poate de-
veni un erou. 
Dacă elevii descoperă puterea pe care o are pasi-
unea lor ei vor fi mai puternici în fața dificultăți-
lor. 

Activitate “Alegeți o pasiune și fă-o să prindă viață” 

Vârsta/Clasa 14 - 16 ani 
Durata 5 lecții 
Resurse și materiale Fișe , tablă, PC 
Descriere detaliată 

Plan de lecție pas cu pas 

 

PRIMA LECȚIE 

 

 

 

 

 

 

 

A DOUA LECȚIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Brainstorming: Pasiune și eroi  
Profesorul alege mai multe poze cu persoane re-
ale sau fictive care pot fi considerate simboluri în 
societatea noastră precum: Maica Tereza de Cal-
cutta, Greta Thunberg, Nelson Mandela, o 
asistentă epuizată care lucrează intr-o secție intr-
un spital Covid, un journalist de la Charlie 
Hebdo, Spiderman, Prințul Fermecător, Rita Levi 
Montalcini, G Falcone…. 
 

2. Completați tabelul 
Profesorul le prezintă elevilor o grilă care să-I 
ajute să recunoască domeniile în care personajele 
au acționat precum și realizările lor și contribuția 
lor în societate. 
 
 
3. Bifează 

Elevilor li se oferă o listă de cuvinte și li se cere 
să găsească calitățile împărtășite de toate per-
sonajele prezentate. 
 
4. Dezbaterea  
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A TREIA LECȚIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PATRA ȘI A CINCEA 

LECȚIE 

Profesorul stimulează o dezbatere pornind de la 
cuvintele selectate și îi coordonează pe elevi să 
reflecteze asupra elementelor comune dintre 
acești oameni. 
Elevii vor fi ghidați către concluzia că sentimen-
tele și calitățile personale împărtășite de per-
sonaje pot fi considerate ca aspecte diferite ale 
pasiunii, așa că sunt necesare pentru a o trans-
forma în acțiuni concrete. 
Datorită calităților, realizărilor și angajamentului 
lor social aceste personaje sunt considerate sim-
boluri, modele, eroi. 
După această dezbatere elevii își vor găsi propria 
definiție a eroului, întâi schimbând opinii în 
grupuri mici și apoi împărtășind concluziile cu 
clasa. 
 
5.Tema  
 
Pornind de la definiția eroului fiecare elev va 
alege o persoană care reprezintă caracterele 
discutate și va pregăti un spectacol care va fi 
prezentat în fața clasei. 
 

 

6. Joc de rol  
 
Fiecare elev își va prezenta eroul într-un monolog 
la persoana I, urmând indicațiile date. 
Fiecare spectacol nu va dura mai mult de 7-8 mi-
nute. La final elevii vor vota eroul preferat. 
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Pasiune 

       GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei – Pasiune 

Descrierea și importanța în școală: 

Elevii consideră hobby-urile ca pasiuni pentru că 
atunci când se dedică acestor activități, se simt 
fericiți, bucuroși și uită de orice problemă. 
Pasiunea este, de asemenea, foarte des asociată 
cu o  iubire. Uneori pasiunea este legată și de o 
obsesie care este o energie negativă. 

Activitate/Joc “Pasiuni-noi!” ( Gandindu-ne la pasiune)
Vârsta/Clasa Anul 3, 15/16 ani 
Durata 4 ore 

Resourse și materiale 
Tablă, cretă colorată, copii xerox 

Descriere detaliată 

Plan de lecție 

PRIMA LECȚIE 

A DOUA LECȚIE 

Tablă, cretă colorată, copii xerox 

Brainstorming: 

Pasiunea: Asocierea liberă a cuvintelor scrise în 
diferite culori pe tablă. Nu este nevoie de expli-
cație.  

Reflecție de grup: Profesorul stimulează o 
dezbatere pornind de la cuvintele scrise pe tablă. 
Elevii reflectă asupra emoțiilor și asupra difer-
itelor moduri de a le exprima, sau mai, des a nu 
le exprima. 

Etapa lexicală: fixarea și colectarea tuturor cu-
vintelor( substantive, verbe, adjective) legate de 
pasiune. 

Crearea unei liste de cuvinte. 

Dezbatere pe situațiile care creează emoții. 
Profesorul pune întrebări clasei. Elevii sunt liberi 
să vorbească sau nu. Ei pot folosi expresii din 
lista lor de cuvinte. 
Ce ai făcut sa simți pasiune? 
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A TREIA LECȚIE 

 

Când? În ce situație? 
Cine te face sa te simți pasionat? 
Sunt bucuria și pasiunea aceleași sentimente? 
Aceeași situație are de fiecare dată aceeași sem-
nificație? 
Cand simți pasiune ai mereu aceleași sentimente? 
Este ușor să ascunzi o pasiune? Dar să o exprimi?  
Participă corpul tău la acest sentiment? 
 
Colectarea informațiilor intr-un jurnal de clasă 
Reflecție personală: gândiți-vă la o întâmplare 
din trecut ( muzică, ilustrații, culori ) legată de 
pasiune. 
Prezentarea muncii depuse in fața clasei si dis-
cuții libere. 
 

Prezentarea etimologiei  

Profesorul prezintă etimologia Pasiunii (din 
latină PASSIO, derivat din greacă PATHOS, 
astăzi înseamnă emoție profundă . 
Etapa lexicală și culturală : elevii se gândesc la 
alte cuvinte legate de pasiune: patetic, fructul pa-
siunii, răbdare, antipatie, simpatie, apatie, 
răbdare….) 
Substantivele pot fi puse în camp lexical pozitiv 
sau negative. 
Crearea unei liste de cuvinte. 

A PATRA LECȚIE 

4. Scrierea unei poezii “Această pasiune”  
  
Profesorul prezintă (citind încet și clar) poezia 
franceză Pasiunea mea de Jacques Prévert. Apoi 
elevii primesc fotocopia poeziei și sunt împărțiți 
în grupuri pentru următoarea activitate. 
Scrierea unei noi poezii cu titlul Această Pasiune 
folosind cuvinte din listă. Ei trebuie să urmeze în-
drumările primite ( versuri scurte, construcție, 
repetarea....) 
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Onestitate   

 GRUPA DE VÂRSTĂ 10-14 ANI 

Obicei - Onestitate 

Descrierea și rolul în viața școlară (pentru o anu-
mită vârstă): 
Lecția va îmbogăți cunoștințele de onestitate ale 
elevilor. Ei vor învăța să diferențieze termeni 
precum onestitate, minciună, adevăr. Se vor 
gândi la consecințele nesincerității și dacă sunt 
întotdeauna sinceri. 

Vârstă/an de studiu 10-14 ani 
Activitate/joc Să fi cinstit 
Durata 60 de minute 
Resurse și materiale Fișe, hârtie, stilou, fotografii și video 

Descriere specifică și 

plan de lecție pas cu 

pas 

1. Răspunsul la întrebări 
2. Interpretarea fotografiilor și a citatelor 
3. Joacă un joc: Două adevăruri și o minciună 
4. Sarcini deschise 
Lecția începe prin a comenta citate din celebrități 
legate de onestitate. Sunt date mai multe definiții 
ale onestității. Apoi elevii ar trebui să răspundă 
la întrebări. În prima sarcină sunt întrebări scrise 
pentru a testa onestitatea elevilor. 
Fișa următoare are un tabel de completat pentru 
efectele onestității. 
După aceea sunt fotografii de comentat, un joc 
legat de minciuni și adevăruri și în final un vide-
oclip cu ghicitori interesante. Elevii ar trebui să 
afle cine este mincinosul. 
Elevii învață să diferențieze termenii, consecin-
țele minciunii și beneficiile spunerii adevărului. 
 

Carte de activitatăți Fișa 1 
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Onestitate 

            GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 ANI 

Obicei – Onestitate 

Descrierea și rolul în viața școlară (pentru vârsta 
specifică): 
ONESTATEA este calitatea sau ideea de a fi 
onest, sincer și corect. Onestitatea necesită și alte 
trăsături de caracter, cum ar fi judecata bună, res-
ponsabilitatea, loialitatea și curajul. 

Vârstă 14-16 ani 

Activitate/joc 

"Onestitate" 
Elevii vor defini onestitatea folosind dicționarul 
și vor oferi exemple și sinonime care reflectă va-
loarea onestității. 
Elevii vor înțelege că onestitatea necesită și alte 
trăsături de caracter, cum ar fi judecata bună, res-
ponsabilitatea, loialitatea și curajul. 
Elevii vor identifica și recunoaște atributele pe 
care noi, ca societate, le considerăm favorabile la 
indivizi, cum ar fi onestitatea, și vor înțelege că 
necinstea are consecințe negative. 
Elevii vor analiza morala „minciunii albe” - Min-
ciuna poate fi necesară sau bună în unele situații, 
pentru a evita rănirea sentimentelor cuiva sau 
pentru a le da speranță. 
Elevii vor înțelege următoarele: 
• Onestitatea înseamnă să fii sincer în ceea ce 
spui și în ceea ce faci. 
• Onestitatea include a spune adevărul, nu a as-
cunde adevărul (a înșela) și a acționa într-un mod 
corect din punct de vedere moral. 
 

 

• Onestitatea este importantă pentru modul în 
care funcționează familia, relațiile și societatea. 
 
Valorile în atenție 
• Onestitate și încredere nu necinste 
• Integritate 
• Responsabilitate 
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Durata  120 minute 

Resurse și materiale 

Dicţionar, Multimedia, PC 
Resurse online: video, texte, muzică 
 
2. Băiatul care a strigat: Lupul 
Cântec de Passenger 
 
https://www.you-
tube.com/watch?v=v81aY4JPFUo  
 
Băiatul care a strigat Lupul 
Tradiţional 
Un băiat pe nume Petru locuia cu părinții săi într-
un sat de pe coasta dealului. Părinții lui, ca ma-
joritatea oamenilor din sat, erau crescători de oi. 
Toată lumea din sat avea grijă pe rând de oi, iar 
când Petru avea 10 ani, era considerat suficient 
de mare pentru a avea grijă de ele. 
Dar Petru se plictisea prea ușor și i s-a părut 
foarte obositor – unii fiind pe versantul dealului, 
doar cu oile. Așa că a găsit modalități de a se dis-
tra: alerga pe stânci, se cățăra  în copaci, urmărea 
oi, dar nimic nu-l ținea amuzat foarte mult 
timp.Apoi i-a venit o idee genială. S-a urcat în 
vârful celui mai înalt copac și a început să strige 
spre sat: „Lupul! Lup! Lupuuuuuul! 
Luuuuupuuuul!!!! 
Unul dintre săteni l-a auzit și i-a reunit pe toți ce-
ilalți bărbați și, înarmați cu topoare, sape și furci, 
au fugit din sat pentru a alunga lupul și a-și salva 
turma. 
Bineînțeles, când au ajuns acolo, l-au găsit doar 
pe Petru cocoțat sus, în copacul lui, râzând, iar 
oile pășteau liniștite.Erau foarte nervoși pe el. În 
acea noapte Petru a fost pedepsit de mama lui și 
a fost trimis la culcare fără cină.  
Pentru o vreme viața a continuat din nou normal, 
iar oamenii au uitat de incident. Petru a reușit să 
se comporte frumos de fiecare dată când îi venea 
rândul să aibă grijă de oi. 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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Până când într-o zi, s-a plictisit din nou. A luat 
niște bețișoare și, alergând prin locul în care păș-
teau oile, a început să lovească bețele și să strige 
Lupul! Lupuuul! Luuuuupuuuuul! 
Destul de sigur, cineva din sat a auzit și, în scurt 
timp, bărbații au venit cu toții în fugă pe deal 
înarmați cu bastoanele, topoarele, sapele și lope-
țile lor, gata să alunge lupul cel mare și rău și să-
și salveze oile și bietul cioban. Imaginați-vă con-
sternarea lor când au ajuns pe câmp pentru a-și 
vedea turma care păștea liniștită și Petru stătea pe 
o stâncă mare și râdea necontrolat. 
În acea noapte, Petru a primit o bătaie bună, o 
lovitură și mai bună de la mama sa și a fost din 
nou trimis la culcare fără nicio cină. Câteva zile, 
oamenii din sat s-au plâns de Petru și de trucurile 
lui, dar în curând lucrurile s-au așezat din nou, 
iar viața și-a reluat cursul normal fără eveni-
mente, iar Petru a trebuit să-și facă din nou rân-
dul la păstorit din când în când.A decis că ar tre-
bui să se comporte frumos , chiar nu vroia să îi 
supere pe toți și mai ales nu vroia încă o bătaie 
de la mama lui.  
Apoi, într-o după-amiază, când Petru era pe 
câmp cu oile, a observat că unele erau agitate,  au 
început să behăie și să alerge încolo și încoace. 
Petru nu știa care este cauza acestui comporta-
ment ciudat, oile alergau peste tot și făceau un 
zgomot din ce în ce mai puternic. S-a îngrijorat 
și a decis să se cațere într-un copac ca să vadă ce 
se întâmplă. S-a așezat pe o creangă groasă și s-
a uitat în jur, ceea ce a văzut aproape că l-a făcut 
să cadă din copac. Era un lup mare și păros care 
fugărea oile, mușcându-le picioarele, pocnind 
din coadă. Pentru câteva secunde Petru rămase 
fără cuvinte. Apoi a început să strige: 
„Lupule!Lupuuuuul!” 
În sat un bătrân a auzit strigătele. „Oh, nu, nu iar 
Petru”, a spus el, clătinând din cap. "Ce se 
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întâmplă?" a întrebat un alt sătean. „Este Petru 
din nou, pur și simplu nu se poate abține”. 
„Acel băiat trebuie să fie în centrul atenției tot 
timpul”, a spus un altul. „Așteaptă până când 
mama lui îl prinde”, a adăugat încă un altul. Ni-
meni nu a crezut asta de data asta că acolo era 
într-adevăr un lup și nimeni nu și-a scos sapa, 
nici securea, nici lopata.  
Toate bastoanele au fost lăsate în șoproane și ni-
meni nu s-a repezit pe versantul dealului. Abia 
mai târziu în acea dupăamiază, băiatul trimis să 
preia păstoritul de la Petru a găsit cadavrele de oi 
împrăștiate pe toată coasta dealului, iar Petru 
încă era acolo sus, în copacul lui, scâncind, că 
sătenii au aflat că acolo într-adevăr. fusese un lup 
de data asta. În cele din urmă, Peter și-a învățat 
lecția, că, dacă spui mereu minciuni, oamenii vor 
înceta în cele din urmă să te creadă; și atunci 
când spui adevărul, când chiar ai nevoie ca ei să 
te creadă, nu o vor face. 
 
 
https://www.you-
tube.com/watch?v=ntswPN4Ed4A  
3. Onestitate 
cover de Beyoncé - cântec original de Billy Joel 
și versuri 
 
https://www.you-
tube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw  
4. Sânge de cârtiță, 
Nuvela de 
Zdravka Eftimova, BG 
https://www.nchumanities.org/sites/default/fi-
les/f-%20Evtimova-
Blood%20of%20a%20Mole.pdf  
 
5. Adevărul și Onestitatea 
Adevăr și onestitate - YouTube 4:13 min. Aretha 
Franklin 

https://www.youtube.com/watch?v=ntswPN4Ed4A
https://www.youtube.com/watch?v=ntswPN4Ed4A
https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
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6. An Honest Kid - poveste adevărată despre re-
compensele onestității
An Honest Kid - Versiune imprimabilă

Povestea adevărată a unui băiat a cărui onestitate 
în T-ball i-a câștigat recunoașterea în revista 
Sports Illustrated. 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 Sports Illustrated. În tim-
pul unui joc T-ball din Wellington, Florida, Tan-
ner a încercat să eticheteze un jucător care pără-
sește prima bază. Când arbitrul a scos un jucător 
Tanner l-a informat imediat pe arbitru că nu a re-
ușit 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 che-
mat pe jucător în siguranță, Tanner nu a spus ni-
ciun cuvânt, dar arbitrul i-a observat surprinde-
rea la apel. 
Ai etichetat alergătorul? l-a întrebat ea pe Tan-
ner. Când Tanner a afirmat că a făcut-o, arbitrul 
și-a schimbat decizia și l-a chemat pe jucător. 
Când antrenorii și alții au protestat, arbitrul a sus-
ținut decizia ei, informându-i că ea a învățat să 
aibă încredere în Tanner, datorită onestității sale. 

Descriere specifică 

Plan de lecție pas cu 

pas

Activitatea 1: Ce este onestitatea? 
Elevii vor defini onestitatea și vor oferi exemple 
și sinonime care reflectă valorea onestității. 
Elevii redau definiția din dicționar pentru a de-
fini onestitatea ca un comportament corect și di-
rect. Ei caută exemple pentru a explica definiția. 
2. Ei fac brainstorming cu exemple de onestitate
și discută despre valorile și beneficiile acesteia
pentru comunitate, familie, prieteni și sine. Ele-
vii caută oportunități de a demonstra onestitatea,
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pentru a îmbunătăți relațiile din viața și comuni-
tățile lor. 
3. Elevii  evaluează pe o scară de la 1 la 5 (ținând 
de la unu până la cinci degete) cât de sinceri simt 
că sunt diferite persoane sau instituții: 
- Cât de sinceri crezi că sunt cei mai buni prieteni 
ai tăi? 
- Cât de sinceri crezi că sunt profesorii tăi? 
- Cât de sinceri crezi că sunt părinții tăi? 
- Elevii de gimnaziu în general? 
- Reporterul din ziarul local? 
- Politicienii în general? 
- Cât de sinceri credeți că sunt oamenii de pe 
Twitter și Facebook? 

 

4. Așezați elevii în grupuri de câte patru. Fiecare 
grup se gândește și discută ce înseamnă să fii sin-
cer. Fiecare grup are 5 - 10 minute pentru a des-
crie cum sună, arată și simte onestitatea; Ei vor 
veni cu exemple și non-exemple de comporta-
ment sincer și cuvinte care descriu o persoană de 
onoare ( persoană cinstită); Faceți o listă a cuvin-
telor cheie din discuția de grup (bună reputație, 
onest, de încredere, comportament neînșelător, a 
face ceea ce trebuie, a respecta promisiunile, a 
face ceea ce spuneți că veți face etc.) 
 
Activitatea 2: 
Elevii vor identifica și recunoaște atribute pe 
care noi, ca societate, le considerăm favorabile la 
indivizi, cum ar fi onestitatea și integritatea. 
Onestitatea necesită alte trăsături de caracter, 
cum ar fi judecata bună, responsabilitatea, loiali-
tatea și curajul. Elevii vor analiza semnificația 
din spatele unei „minciuni albe”.  
 
Elevii lucrează în grupuri mici pentru a identifica 
și enumera valorile care sunt abordate în citatele 
din următoarele povești: 
 
- „Băiatul care a strigat lupul” 
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- Onestitate, cântec de Billy Joel și versuri 
- Sânge de cârtiță, Nuvelă de Zdravka Eftimova 
- Adevăr și onestitate, cântec de Aretha Franklin 
- Un copil cinstit, poveste adevărată 
Discutați morala poveștilor în ceea ce privește 
spunerea adevărului. 
 
Conduceți discuția cu elevii pentru a trage urmă-
toarele idei. 
• A spune minciuni poate distruge în cele din 
urmă credibilitatea cuiva. 
• Indivizii mint uneori pentru a acoperi greșelile 
sau o ofensă. 
• Indivizii pot minți pentru a proteja sentimentele 
altora. 
• Indivizii pot minți de frică. 
• Minciuna poate fi necesară sau bună în anumite 
situații. 
Exemple: 
„Onestitatea este un cuvânt atât de singuratic 
Toată lumea este atât de neadevărată 
Onestitatea nu se aude aproape niciodată 
Și mai ales ce am nevoie de la tine.”  
 
Din versurile cântecului Billy Joel, „Onestitate” 
(Versurile complete ar putea să nu fie potrivite 
pentru toate vârstele) 
 
Întrebări pentru discuție:  
De ce sinceritatea este un cuvânt singuratic? 
Care sunt câteva modalități de a modela onesti-
tatea? 
De ce este nevoie de onestitate între oameni? 
Care sunt unele consecințe ale necinstei? 
 
Activitatea de descoperire 3: 
 
Elevii vor înțelege următoarele: 
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• Onestitatea înseamnă să fii sincer în ceea ce 
spui și în ceea ce faci.  
• Onestitatea include a spune adevărul, nu a as-
cunde adevărul (a înșela) și a acționa într-un mod 
corect din punct de vedere moral. 
• Onestitatea este importantă pentru modul în 
care funcționează familia, relațiile și societatea. 
Ce faci când nimeni nu se uită? 
 
Profesorul le cere elevilor să joace de rol sau să 
discute în grupuri următorul scenariu: 
Un copil cumpără o băutură și observă că negus-
torul i-a dat din întâmplare prea mult rest.  
 
Părintele lui este prezent, dar este distras. Fiecare 
grup decide ce urmează să se întâmple și inter-
pretează ceea ce a făcut copilul. 
Îi spun comerciantului și dau banii înapoi? 
Iau banii și nu spun nimănui? 
Le spun părinților? 
 
Fiecare grup raportează clasei despre ceea ce a 
decis și despre motivele alegerilor lor. 
• Care sunt principalele valori care sunt testate 
aici? 
• Ar face diferența dacă ar lua banii pentru a 
cumpăra ceva de care au nevoie? 
• Ce se întâmplă dacă iau banii pentru a-i oferi 
cuiva care are nevoie? 
• Ce înseamnă pentru comerciant dacă banii sunt 
luați? 
• Ce ar face copilul dacă ar fi prins de vânzător 
sau de părinte? 
• Care sunt consecințele fiecărei acțiuni 
întreprinse și cum ar putea face ea să se simtă 
fiecare persoană? 
• Are vreo diferență în comportamentul tău dacă 
cineva te urmărește? 
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Activitatea 4 : Scrierea 

Elevii vor înțelege că onestitatea este un instru-
ment puternic care este adesea subestimat pe par-
cursul călătoriei către o viață mai bună. 
A fi sincer cu tine însuți poate oferi o putere in-
terioară uimitoare și libertate. 

Video: 
Honesty is a powerful tool that is often underes-
timated along the journey to a greater life. Being 
truthful to yourself can provide amazing inner 
strength and freedom. We often think of honesty 
towards others but not so often for ourselves. 
When we start 

Ce rol joacă onestitatea în relații și succesul 
vieții? 
Cum poate dezvoltarea onestității să conducă la 
binele comun? 
Timp de 20-30 min. studentul: 
• Scrie despre cum binele comun este o motivație
pentru a face alegeri oneste.

Onestitate

GRUPA DE VÂRSTĂ 16-19 ANI

Obicei – Onestitate 
Înțelegerea faptului că evoluția socială se 
datorează amestecurilor de indivizi 
Pentru a fi deschis la minte 

Vârstă/ an de școală 16-19 ani

Activitate/joc 
Numele activității/jocului: 
„Europa: Diversitatea culturală pentru a 
distruge prejudecățile” 

Durata 120 de minute 

Resurse și materiale 
- Laptop 
- Spațiu pentru echipe 

file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/IO_1/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20version.
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/IO_1/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20version.
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/IO_1/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20version.
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/IO_1/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20version.
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/IO_1/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20version.
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/IO_1/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20version.
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- Studenții vor prezenta proiectul în Power 
Point cu video și imagini. 

Descriere specifică  

Plan de lecție pas cu pas 

1. Împărțiți clasa în grupuri de până la 4.
2. Selectați teme în funcție de interesul
elevilor: economie, artă, arhitectură, po-
litică, muzică, vedete ale televiziunii (ac-
tor din filme, seriale).
3. După alegerea temelor: este necesar să
căutăm cum anume apare în această
temă, o origine anume care ne face să
gândim în afara prejudecăților; cerceta-
rea originilor sau contribuțiilor externe
în domeniul ales cu o legătură a zilelor
noastre. Această a treia etapă este cea
mai importantă deoarece este necesar să
se efectueze cercetări precise.
4. Să raporteze despre munca sa de cer-
cetare printr-un raport de formatare și su-
net sau video pentru a arăta legătura din-
tre progres și influențele străine.
Exemple: 
În muzică - importanța muzicii sclaviei 
negrilor la originea jazz-ului și blues-
ului sau  pentru fado: influența sclavilor 
brazilieni în realizarea acestui cântec na-
țional portughez.  

În arta contemporană: sculptura lui Brân-
cuși a adus lucruri noi = este sculptor ro-
mân. 

În economie: revenirea la încetinirea 
consumului se poate baza pe autorul chi-
lian Luis Sépulveda 
În știință: contribuția medicinei chineze 
datând din secolul al V-lea î.Hr. - medi-
cina lumii a III-a în antichitate. 
Elevii învață că progresul și talentul unei 
societăți depind și de străinii care o for-
mează sau au format-o. 



GHID METODIC 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
85 



GHID METODIC 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
86 

Echitate 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6-10 ANI 

Obicei-

Echitate

Descrierea și importanță la școală: 
- Motivarea elevilor pentru a se pune în fața situațiilor din viața
reală.

- Să clarifice felurile de a fi, făcându-i să înțeleagă că a-i trata
pe ceilalți în mod egal nu înseamnă întotdeauna adoptarea ce-
lui mai corect comportament.

- Să atragă atenția asupra corectitudinii anumitor comporta-
mente/luare a deciziilor care nu sunt întotdeauna bine înțelese.

Activi-

tate/joc 
Echitatea 

Vârstă 6+ 

Durata 
Activitate : 45 de minute 
Tot anul școlar 

Resurse și 

materiale 
Fișe 
Creioane 

Plan de lec-

ție 

Profesorul prezintă fișa de lucru, cerând elevilor să completeze 
propoziții precum „Dacă aș fi... aș fi...”, indicând că fiecare 
alegere trebuie justificată. 
Profesorul adună răspunsurile și, fără a divulga niciun nume, 
le citește clasei, oferind elevilor posibilitatea de a identifica 
colegul care a exprimat acele preferințe și justificări. 
Dialogul se concentrează apoi pe asemănările și diferențele gă-
site în alegerile fiecăruia, conducând grupul la concluzia că 
toți au alegeri diferite și/sau din motive diferite. În ciuda fap-
tului că aparțin aceluiași grup de elevi și se află în aceeași 
grupă de vârstă, fiecare dintre ei are o existență foarte speci-
fică, particulară și individuală. 
Ulterior, elevii sunt direcționați către imaginea din exercițiul 
2 și li se cere să exploreze semnificația acesteia. 
Li se solicită apoi alte exemple de tratament nu egal, dar echi-
tabil (exemple posibile: situații din viața reală cadouri de ziua 
de nastere care, chiar daca au aceeasi valoare sunt alese in 
functie de personalitatea si gusturile fiecaruia; situații școlare: 
fișe diferențiate; aşezarea elevilor în clasă după 
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înălţime/probleme de vedere/dificultăţi diagnosticate...; nive-
luri de cerere adecvate capacității de răspuns a fiecărei per-
soane; ...).  
În final, elevii citesc propozițiile despre conceptele de egali-
tate și corectitudine, selectându-le pe cele pe care le consideră 
a fi cele mai corecte, pentru a concluziona dacă conceptul a 
fost sau nu bine asimilat. 
Într-o a doua lecție, datele, care au fost culese în pregătirea 
fișelor de lucru, pot fi prezentate sub formă grafică și abordare 
matematică a numerelor obținute. Încă o dată, elevii sunt mo-
tivați să reflecteze asupra temei și a rezultatului activității. 

Dacă aș fi fost… 

a) o culoare, aș fi __________ pentru că
__________________________________________;
b) un animal de companie, aș fi ___________ pentru că
________________________________________________;
c) un animal sălbatic, aș fi________________ pentru că
________________________________;
d) un obiect, aș fi ____________________ pentru că
________________________________;
e) un anotimp, aș fi ________________ pentru că
__________________________.
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Ce crezi despre asta? Alegeți răspunsurile voastre. 

a) Echitatea înseamnă a avea aceleași oportunități în viață.

b) Echitatea înseamnă a avea șansa de a atinge obiective egale, chiar dacă se
utilizează strategii diferite.

c) Echitatea este la fel cu egalitatea.

d) Toți oamenii ar trebui să aibă aceleași instrumente pentru a-și atinge obi-
ectivele.

e) Oamenii ar trebui să poată avea instrumentele de care au nevoie pentru a-
și atinge obiectivele.

f) Echitatea este adaptarea situațiilor la fiecare; egalitatea înseamnă a pre-
zenta aceleași situații tuturor.
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Echitate  

                                                        GRUPA DE VÂRSTĂ 10-14 ANI 

Obicei- Echitate 

Descrierea și importanța în școală: 
 
- Promovați autocunoașterea și autoconștientizarea. 
 
- Construiți un mediu de echitate în sala de clasă. 

 
Activitate /joc 

Numele activității 
Cutia mea 

Vârstă 10-14 ani 
Durata Activitate: 90 de minute 

Resurse/material 
Cutii 
Obiecte personale 

Descriere / plan 

de lecție 

Profesorul propune elevilor să aducă la clasă trei obiecte 
care descriu  aspecte ale identității lor sociale și să le 
pună într-o cutie/cufăr. 
În clasă, activitatea urmează acești pași: 

1. Profesorul arată în primul rând propria cutie, pentru a 
modela conștiința de sine și reflecția. 

2. Elevii pregătesc activitatea și își prezintă cutiile și obiec-
tele (3 până la 5 minute).  

3. După ce s-au terminat toate prezentările, ei fac o reflecție 
comună cu clasa. Scopul este de a învăța ceva nou despre 
colegi sau despre ei înșiși și de a reflecta asupra identită-
ții lor sociale. În acest fel, se promovează o atmosferă de 
corectitudine, în care punctele de plecare pentru învățare 
sunt diverse.  
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Echitate  

                                                GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 ANI 

Obicei- Echitate 

Descrierea și importanța în școală: 
 
Echitatea este capacitatea de a oferi fiecăruia ceea ce 
merită, nu în termeni de justiție teoretică sau egalitate, 
ci luând în considerare nevoile, mediile și situațiile sale 
specifice. 
O reflecție serioasă asupra echității este crucială în sis-
temul școlar. 
Din punctul de vedere al elevilor, gândirea în termeni 
de echitate este importantă pentru a experimenta com-
plexitatea unei societăți multiculturale și multietnice pe 
deplin și profund în „microcosmosul” propriei clase. 
Din punctul de vedere al profesorilor, echitatea este 
probabil cea mai importantă trăsătură în relația unui 
educator cu elevii săi, nu doar în procesul de evaluare 
ci și – sau poate mai ales – în activitatea școlară zilnică. 

Activitate/joc Egalitate sau Echitate? Îmi susțin punctul de vedere 
Vârstă 14-16 ani 
Durata 2 ore 
Resurse și mate-

riale 
Tablă, hârtie, scotch 
 

Descriere speci-

fică 

 

Raport de lecție 

pas cu pas 

Rezumat 
Primul stagiu 
Titlu:  echitatea : definiții 
Durata : aproximativ 25 de minute 
Metodologie : brainstorming 
Procedura: profesorul le cere elevilor să dea o definiție 
a cuvântului „echitate” cu un sinonim, o perifrază sau o 
circumlocuție 
 
 
 
 
Rezultate:  
Echitatea este egalitate, justiție, echilibru, corectitu-
dine, imparțialitate 
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Stagiul 2:  
Titlu : Poziționarea 
Durata : aproximativ 30 de minute 
Metodologie: Discuție colectivă / test sociometric: po-
ziționare fizică în raport cu două opțiuni opuse  
Proceduri : Profesorul introduce un „studiu de caz” des-
pre exercițiul echității: evaluarea școlară a elevilor. La 
sfârșitul dezbaterii, sunt pe scenă două opțiuni: 
1: echitate = adoptarea unui criteriu unitar și obiectiv 
pentru întreg colectivul de elevi 
2: echitate = adoptarea de metodologii și criterii de eva-
luare diferite pentru fiecare elev. 
 
Apoi, profesorul trasează o linie pe podeaua clasei cu 
banda scotch și la ambele capete ale liniei așează două 
lucrări cu cele două definiții opuse. El acordă elevilor 
cinci minute pentru a se gândi la cele două opțiuni și 
apoi le cere să se poziționeze fizic pe linie, conform 
acordului lor cu una sau cealaltă definiție. 
 
Sociograma rezultată :  

 
 
Stagiul 3:  
 Titlu : repoziționarea 
Durata : aproximativ 35 de minute 
Metodologie: Discuție colectivă / test sociometric: po-
ziționare fizică în raport cu două opțiuni opuse. 
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Proceduri: Profesorul îi implică pe elevi cu întrebări 
noi, pentru a adăuga probleme noi și ceva de gândit su-
plimentar. 
 O evaluare echitabilă ar trebui să ia în considerare sau 
nu 
• diferitele niveluri de început ale fiecărui elev. 
• statutul familial, condițiile sociale, situația economică 
și mediul cultural al fiecărui elev. 
• caracterul, personalitatea și problemele personale ale 
fiecărui individ care este evaluat. 
La finalul dezbaterii, profesorul le cere elevilor să se 
repoziționeze pe linie, pe baza ultimei discuții. 
Rezultat sociograma  
 

 
 
Stagiul 4: 
 
Titlu : concluzia 
Durata : aproximativ 15 minutes 
Metodologia: discutarea unei imagini 
Proceduri: Profesorul le cere elevilor să comenteze 
acest desen, în lumina întregii activități 
 

Echitatea este 
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Echitate 

GRUPA DE VÂRSTĂ 16-19 ANI 

Obicei – 
Echitate

Descrierea și importanță în școală: 

Echitatea este capacitatea de a oferi fiecăruia ceea ce merită, nu 
în termeni de justiție teoretică sau egalitate, ci luând în conside-
rare nevoile, mediile și situațiile sale specifice. 
O reflecție serioasă asupra echității este crucială în sistemul șco-
lar. 
Din punctul de vedere al studenților, gândirea în termeni de 
echitate este importantă pentru a experimenta complexitatea 
unei societăți multiculturale și multietnice pe deplin și profund 
în „microcosmosul” propriei clase. 
Din punctul de vedere al profesorilor, echitatea este probabil 
cea mai importantă trăsătură în relația unui educator cu elevii 
săi, nu doar în procesul de evaluare ci și – sau poate mai ales – 
în activitatea școlară zilnică.  

Activi-

tate/joc 
Echitate vs. Meritocrație 

Vârstă 
16-19 ani

Durata 4 ore 
Resurse și 

materiale 
Tabla, două cv-uri  fictive dar realiste, două biografii fictive dar 
realiste 

Descriere 

specifică și 

raport de 

lecție pas 

cu pas 

Echitate vs. Meritocrație 

Stagiu Timp Metodo-
logie 

Activitate materi-
ale 

1 1 oră Brain-
storming 

Discuție 
despre 
două în-
trebări: 
1 Ce în-
seamnă 
cuvântul 
„merito-
crație”? 

tablă 
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2 Este 
merito-
crația o 
formă de 
echitate? 

 
2 1 oră  Muncă în 

echipe/joc 
de rol 

Profeso-
rul le cere 
grupuri-
lor să ac-
ționeze 
ca un co-
mitet de 
selecție a 
persona-
lului pen-
tru o 
companie 
mare. 
Trebuie 
să com-
pare două 
CV-uri. 
La final, 
ei trebuie 
să aleagă 
cel mai 
bun can-
didat 
conform 
merito-
crației 

Două 
CV-uri 
 
Cele 
două cv-
uri, fic-
tive, dar 
realiste, 
ar trebui 
să fie 
ușor dife-
rite și nu 
ar trebui 
să se fur-
nizeze in-
formații 
despre 
trecutul 
celor 
două per-
soane. 

3 1 oră Lucru in 
echipă 

Profeso-
rul le dă 
elevilor 
două lu-
crări cu o 
scurtă bi-
ografie a 

Două bi-
ografii 
fictive, 
dar rea-
liste 
 
Candida-
tul cu 
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fiecărui 
candidat. 
După ci-
tirea bio-
grafiilor, 
fiecare 
grup își 
poate 
confirma 
sau re-
considera 
decizia 

curricu-
lum ceva 
mai bun 
ar trebui 
să apar-
țină cla-
sei su-
perioare: 
părinții ar 
trebui să 
fie profe-
sioniști 
de nivel 
înalt 
(profesori 
universi-
tari, doc-
tori, avo-
cați, jude-
cători, ar-
hitecți, 
ingineri, 
oameni 
de știință 
etc. .), iar 
candida-
tul ar fi 
trebuit să 
fi urmat 
cele mai 
bune 
școli și 
universi-
tăți pri-
vate din 
țara sa și 
din străi-
nătate. 
Candida-
tul cu 
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curriculu-
mul ceva 
mai slab 
ar trebui 
să apar-
țină cla-
sei mun-
citoare: 
părinții ar 
trebui să 
aibă un 
nivel de 
educație 
și ocupa-
ție scăzut 
sau me-
diu, iar 
candida-
tul ar fi 
urmat 
școala 
publică și 
universi-
tatea din 
orașul 
său. 

 
4 1 oră Discuție 

liberă 
Profeso-
rul le 
adresează 
elevilor 
aceeași 
întrebare 
din etapa 
1: merito-
crația este 
o formă 
de echi-
tate? 

tablă 
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Respect 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6–10 

Obicei – Respect 
Descriere și importanța în școală 

RESPECT – a lucra effcient în diverse echipe 

Activitate/Joc Cum sună respectul? 

Vârsta/Clasa 6- 10 ani 

Durata 

 
40 minute 

Resurse și materiale 

Caiete 

Stilou și hârtie 

Descriere 

 

Plan de lecție pas cu pas 

 

Cum sună respectul? 

 

Pre-activitate ca temă 

 
Elevii sunt invitați să reflecteze asupra limbajului 
folosit pentru a fi respectuos și să scrie cuvinte 
respectuoase, expresii și propoziții pe care le 
folosim adesea.  
 
Activitate de corectare a temei 

 

La clasă, trebuie să li se ceară părerea tuturor 
elevilor. 
Profesorul îi întreabă pe elevi ce au scris pe caiet. 
Elevii vorbesc unul câte unul. 
Elevii iau notițe și finalizează activitatea. 
Profesorul corectează și sugerează forme mai 
bune. 
 
REZULTATE 

Cum sună respectul? 

•  Vă rog! 
•  Îmi pare rău! 
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• Îmi pare atât de rău!
• Scuzati-mă!
• Mulțumesc!
• Cu amabilitate
• Ne vedem mai tarziu!
• Iertare
• Cu plăcere
• Ce mai faci?
• Salut buna dimineata
• Pa! Pa!
• Nu o voi mai face niciodată! Îți promit.
• Nu am vrut să spun. Iarta-ma.
• Nu am făcut-o intenționat. Îmi pare rău.
• Ai grijă!
• Nu da vina pe mine. Sunt doar o ființă

umană.
• Nu îți faceți griji! Nu e vina ta.
• Nu sunt un mincinos! Întotdeauna spun

adevărul.
• Niciodată nu este prea târziu să-ți ceri scuze.
• Doamnele întai!
• Vrei/ Ai……? 
•  Pot/Pot……..? 
• Te deranjează dacă ………? 
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Respect 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10–14 

Obicei – Respect 
Descriere și importanța în școală: 
RESPECT – a lucra eficient în diverse echipe 

Activitate/Joc 
RESPECT vs LIPSA DE RESPECT (Joc de 

rol) 

Vârsta/Clasa 10 - 14 ani 

Durata 50 minute 

Resurse și materiale Cartonașe printate sau bilețele oferite de profesor 

Descriere 

 

Plan de lecție pas cu pas 

Respect vs lipsă de respect (joc de roluri)  

 

Împarte clasa în perechi. 
Spuneți: Te rog stai cu partenerul tău. Când te 
strig, vii în fața clasei. Îți voi da un bilețel cu o 
propoziție secretă pe el.  
Propoziția are ceva de-a face cu respectul sau lipsa 
de respect. Veți avea la dispoziție doar 60 de 
secunde pentru a vă gândi și a planifica împreuna 
cu partenerul și 30 de secunde pentru a acționa în 
această situație. După aceea clasa va încerca sa 
ghicească care a fost situația. Poți folosi cuvinte în 
scenariul tău dar asigură-te că nu folosești cuvinte 
din declarația ta secretă. 
În caz contrar elevii pot citi următoarele sugestii și 
pot prezenta una din situațiile referitoare la respect 
sau lipsă de respect. 
 
A fi politicos arată respect 
Permițând altora să aibă intimidate arăți respect 
Este o lipsă de respect să insulți sau să-I faci de 
rușine pe alții 
O persoana ar trebui să se respecte pe sine, nu doar 
pe alții. 
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Acceptă și bucură-te de diferențele dintre oameni 
este o modalitate de a arăta respect. 
A-i judeca pe alții doar după virtuțile sau 
realizările lor arată respect. 
Este lipsă de respect să ii judeci pe ceilalți după 
rasă  religie sau naționalitate. 
Este o lipsă de respect să-i judeci pe ceilalți după 
vârstă sau sex. 
A admira tradițiile altcuiva arată respect . 
Este lipsă de respect să judeci pe alții după 
condiția lor fizică sau mentală. 
Este lipsit de respect să hărțuiești sau să-i 
maltratezi pe alții. 
O gândire fără prejudecăți față de cei care au opinii 
diferite arată respect. 
O persoană trebuie să respecte și pământul nu doar 
oamenii. 
O persoană trebuie să respecte animalele…nu doar 
oamenii. 
Rezolvarea problemelor fără violență arată 
respect. 
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Respect 

   GRUPA DE VARSTĂ 14 – 16 

Obicei – Respect 

Descrierea și importanța în școală: 

 
Respectul: capacitatea de a lucra eficient în echipe 
diverse. 

Activitate/Joc 

Numele activității/jocului 
 
Prima activitate- citește citatul, vorbește, 

cercetează (încălzirea) 

Varsta/ Clasa 14 – 16 ani 

Durata 40 minute 

Resurse și materiale 

Un citat despre respect – pus la dispoziție de către 
profesor 

Orice dispozitiv cu conexiune la internet 

Descriere 

 

Plan de lecție detaliat 

Prima activitate- citește citatul, vorbește, 

cercetează (încălzirea) 

• Elevii sunt invitați să citească un citat despre 
respect de Aretha Franklin. 

• Scurtă discuție despre reflecțiile și reacțiile 
elevilor prin întrebări și răspunsuri 

• Ai auzit vreodata de Aretha Franklin? 
• Ce cântece știi pe care le interpretează ea? 
• De ce este cântecul Respect atât de important 

si faimos? Mai este relevant acest citat? 
• Ce știi despre “Mișcarea Și eu”? 
• Ce părere aveți despre Black Lives Matter? 
• Suntem in mijlocul unei revoluții culturale? 
• Elevii sunt rugați să facă cercetări online 

pentru a obține informații despre Aretha 
Franklin precum și despre melodia Respect.  

• Elevii împărtășesc cercetările lor. 
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RESULTS 
 
Aretha Franklin ( 1942-2018) este un simbol al 
muzicii americane cunoscută și sub numele de Regina 
sufletului. Melodia Respect a fost înregistrată și 
cântată de Otis Redding in 1965. În 1967 Aretha 
Franklin a modificat versurile pentru a se reprezenta 
pe ea însăși, o femeie puternică care cere respect de la 
bărbatul ei. Aretha îl interpretează pe al ei cu mare 
forță Cererile lui Franklin pentru Respect au fost 
associate fie cu luptele pentru libertatea negrilor fie cu 
eliberarea femeilor. 
Melodia Respect a ajuns în top într-un moment în care 
milioane de oameni se simțeau marginalizați, într-o 
epocă în care inegalitatea și nedreptatea socială erau 
normale. Acest cântec a devenit o melodie tematică în 
mișcarea pentru drepturile civile și de asemenea un 
imn feminist. A fost atunci și este si acum un simbol 
puternic al împuternicirii femeilor. 
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Respect 

        GRUPA DE VÂRSTĂ 16–19 

Obicei – Respect 

Descrierea și importanța în școală 

Respectul - capacitatea de a lucra eficient în echipe 
diverse. 

Activitate/Joc Brainstorming pe tema respectului (discuție și 
hartă mentală) 

Vârsta/Clasa 16-19 ani

Durata 50 minute 

Resurse și materiale 

Stilou și hârtie 

Tablă alba sau neagră 

Sau clasă virtuală (Google Classroom, My School 
etc.,) 

Descriere 

Plan de lecție detaliat 

Printr-o serie de întrebări oferite de professor, stu-
denții vorbesc și încearcă să definească liber sen-
sul respectului și cee ace implică sau întruchipează 
Studenții se pot concentra pe experiențele lor per-
sonale 
Răspunsurile elevilor sunt notate pe tablă 
Elevii filtrează și selectează răspunsurile 
Elevii încearcă să adune câteva dintre răspunsuri 
pentru a le grupa într-o hartă mentală 
Profesorul îndrumă și simplifică 

Rezultate 

Am ajuns la concluzia că termenul Respect este 
prea complex pentru a fi definit. Elevii trebuie să 
folosească exemple pentru a se clarifica. 

Printr-o varietate de exemple putem afirma că Re-
spectul poate fi explicat în termini de comporta-
mente și relații în diferite context și situații. 
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După ce am colectat exemplele oferite de elevi , le 
grupăm într-o hartă mentală. 
 
Discutați ce alte opțiuni ar putea avea în compor-
tamentul lor care ar menține respectul față de cei-
lalți. 
Din discuție, elevii ar trebui să tragă concluzia că 
Cuvintele contează. Cuvintele noastre pot consola 
și exprima faptul că înțelegem sau că „vedem” pe 
cealaltă persoană din fața noastră. Și, desigur, cu-
vintele noastre pot face opusul: pot răni, izola și 
face pe cineva să se simtă nesemnificativ. 
Ei ar putea înțelege că este important să ne gândim 
la cuvintele pe care le folosim, pentru că fiecare 
interpretează lucrurile diferit. 
Distribuiți legătura cu Fișa 1 „Cuvintele 
contează”, care le cere elevilor să reflecteze asupra 
propriei utilizări, activă sau pasivă, a cuvântului 
Respect. 
 

1. Oferiți-le elevilor timp pentru a completa 
fișa1 și apoi discutați răspunsurile în clasă. Ce 
concluzii pot trage elevii despre utilizarea cu-
vântului Respect în școala lor? În comunitatea lor? 
Dar societatea în general? 

2. Împărțiți elevii în grupuri și cereți-le să 
împărtășească exemple de cazuri în care au fost 
victima, martorul sau făptuitorul de intoleranță sau 
discriminare de orice fel. 

A. Pe baza exemplelor, ar spune elevii că la 
școala dumneavoastră există prejudecăți și intoler-
anță? In comunitate? 

B. Dar prejudecățile și intoleranța în mod spe-
cific față de cei cu dizabilități? Există ele la școală 
sau în comunitate? 
 
Lecția 3 
3. Provocați grupurile de studenți să facă unele 
cercetări sau doar să identifice exemple din istorie 
când intoleranța și prejudecățile au avut un efect 
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negativ de schimbare a istoriei. Exemplele includ 
moartea lui George Floyd; Atacurile teroriste la 
ziarul Charlie Hebdo din Paris, Holocaustul, 
genocidul din Darfur, atentatele teroriste din 11 
septembrie și asasinarea lui Martin Luther King, 
Jr. 

 

 
Pune întrebări precum: 
A. Ce s-a întâmplat prin acest eveniment pentru a 
schimba istoria? 
b. Cum au fost oamenii discriminați sau tratați dif-
erit din cauza a ceva ce nu puteau controla? 
c. Ce impact pozitiv, dacă există, a avut acest 
eveniment? 
d. Cum ar putea fi lumea diferită dacă acest even-
iment nu s-ar fi întâmplat niciodată? 
Elevii își prezintă rezultatele întregii clase și fac o 
concluzie pentru întreaga clasă. 
 
Lecțiile 4 - 5 
Provocare: 
Alegerea elevului și vocea 
Pentru această activitate, spuneți-le elevilor că vor 
crea un slogan, un poster, un videoclip, o poezie 
sau un fluturaș pentru a-și influența colegii pentru 
a ajuta la inversarea tendințelor de utilizare a cu-
vântului Respect, intoleranță și prejudecăți împo-
triva celor cu dizabilități. . 
Elevii își vor prezenta produsele în clasă, vor vota 
cele mai bune care vor fi difuzate în rețelele so-
ciale ale comunității și vor face evaluarea activi-
tății. 
Scopul este să-i pornească pe calea care îi face să 
reflecteze despre lucrurile pe care le spun în viitor. 
Înțelegeți că este important să ne gândim la cu-
vintele pe care le folosim, pentru că fiecare inter-
pretează lucrurile diferit. Conversația noastră este 
undeva în capul lor, așa că data viitoare când ei 
văd pe cineva folosind cuvântul Respect sau 
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degradând o altă persoană, discuția noastră revine 
imediat și îi face atât de inconfortabil încât sunt 
forțați să acorde atenție la ceea ce le spun acele 
sentimente. 
Elevii își vor oferi feedback prin intermediul for-
mularelor Google 
Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9  

Acum sunt ca-
pabil 

Foarte 
bine 

Bine Cu dificultate 

Reflectez 
asupra cuvinte-
lor pe care le 

spun 
Reflectez 

asupra puterii 
alegerii cuvin-

telor 
Sa identific im-
pactul unor cu-

vinte asupra 
vieții altora 

Identific con-
secințele unui 
comportament 
diferit in fața 

cuiva 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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MIND MAP: 

Locuri și reguli : 

Acasă 

Școală 

Biserică 

Magazine 

Teatru 

Cinema 

Autobuz, tren etc 

Ceilalți: 

Familia mea 

+ 

Prietenii mei/colegii de 
clasă 

+ 

Rolurile, opiniile, cul-
turile, tradițiile, senti-

mentele oamenilor 

+ 

Drepturile civile si 
umane 

RESPECT 

Lucruri 

+ 

Animale 

+ 

Planeta/ mediul în-
conjurător 

Tu însuți 
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Integritate 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6-10 

Obicei - Integritate 

Descrierea şi rolul în viaţa şcolară (pentru vârsta 
specifică):  

Cursurile online pot prezenta provocări unice, 
dacă nu sunteţi pregătiţi. Dar dacă vă dezvoltaţi 
abilităţi pentru o învăţare online eficientă, veţi 
vedea că participarea la cursurile poate fi o alter-
nativă excelentă.  
Este o mare provocare pentru copiii mici să se 
comporte cum se cuvine în timpul cursurilor 
online.   

Vârstă/clasă 6-9 ani (grădiniţă - şcoală primară)

Activitate/Joc Denumirea activităţii/jocului: 

Reguli de aur pentru predarea on-line 
Durată 30 - 40 minute 

Resurse şi materiale 

Resurse online 

Postere, cartonaşe, prezentare PPT 

12 habits for 

success – Integrity - 1 age group.pptx

Descriere specifică  

planificare pas cu pas 

un ghid – metode, tehnici, 

abordări ale profesorului 

ce au învăţat elevii 

1. Profesorul prezintă posterul (prezentarea PPT)
copiilor.
2. Discută împreună fiecare imagine de pe di-
apozitive.
3. Copiii sunt împărţiţi în două grupe. Prima
grupă primeşte cărţi cu imagini care arată un 
comportament adecvat şi inadecvat în timpul 
lecţiilor online, iar a doua primeşte semne 
DA/CORECT sau NU/GREŞIT.  
4. Copiii (prima grupă) prezintă pe rând un car-
tonaş comportamental, iar copiii din a doua grupă
răspund pe rând arătând un semn DA sau
NU.  Grupele pot schimba cărţile/semnele şi pot
juca din nou.
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5. Profesorul şi copiii discută răspunsurile şi for-
mulează câteva concluzii.

Copiii devin mai familiarizaţi cu regulile de aur 
pentru lecţiile online. 

Caiet de activităţi Da 

12 obiceiuri pentru succes - integritate 

FOLOSIŢI TIC ÎN MOD CORECT, ETIC ȘI LEGAL 

REGULI DE AUR PENTRU PREDAREA ON-LINE 

EEB4 – integritate -prima grupă de vârstă 
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Reguli pentru clasa virtuală 

Conectează-te la 
timp. 

Poartă-te ca şi cum ai 
fi la şcoală. 

Stai în acelaşi loc în 
timpul orei. 

Menţine microfonul 
oprit. 

Porneşte camera 
video. 

Ridică mâna când 
vrei să spui ceva. 

Ascultă. Nu mânca în timpul 
orei. 

DISTREAZĂ-TE ŞI 
DĂ TOT CE AI MAI 

BUN! 

Cameră video pornită Cameră video oprită 
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Microfon oprit Microfon oprit 

Ascultă Ridică mâna 
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Comportament corect 

Corect Greşit 
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Integritate 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10-14 

Obicei - Integritate 

Elevii vor învăţa ce este integritatea şi modul în 
care aceasta afectează alte persoane. Prin mai 
multe videoclipuri şi fotografii, ei vor înţelege 
diferitele tipuri de manifestare a bunătăţii, ceea 
ce îi va face să se gândească cât de important este 
pentru o persoană să manifeste integritate. 

Vârstă/clasă 10-12 ani (clasa a IV-a - clasa a V-a)

Activitate/Joc Denumirea activităţii/jocului: 
Ai auzit vreodată de Integritate? 

Durată 60 minute 

Resurse şi materiale 

Resurse online Prezentare            
12 habits for 

success – Integrity - 2 age group.pptx

Materiale video 
Imagini 

Descriere specifică  

planificare pas cu pas 

Un ghid – metode, tehnici, 

abordări ale profesorului 

Ce au învăţat elevii 

Lecţia începe cu o explicaţie a subiectului şi con-
tinuă prin urmărirea diapozitivelor din prezen-
tarea PPT.  
Elevii pot analiza diferite situaţii de fapte/com-
portamente bune şi rele. Acest lucru îi va face să 
distingă termenii diferiţi şi să înţeleagă ce 
înseamnă cu adevărat subiectul propus. 
În timpul lecţiei, vor viziona un videoclip pe 
această temă, în care se regăsesc copii de vârsta 
lor. Acest lucru le va arăta că nu numai pentru 
adulţi, ci şi pentru copii este important să arate 
integritate.  
La sfârşitul lecţiei, există diferite situaţii care 
necesită luarea unei decizii asupra modului în 
care vor proceda. Acest lucru va testa imaginaţia 
elevului fiindcă este pus în situaţia de a alege şi 
de a pune în practică noi cunoştinţe despre cum 
se poate proceda mai bine şi cum se poate mani-
festa integritate. 
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Elevii învaţă să facă distincţia între termenii dif-
eriţi şi să înţeleagă ce înseamnă cu adevărat IN-

TEGRITATEA. 

Caiet de activităţi da 

Ai auzit vreodată cuvântul „integritate”? 

▪ Ştii ce înseamnă?
▪ Aruncă o privire pe aceste imagini şi încearcă să

ghiceşti.



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
118 

 

 

Acum urmăreşte videoclipul pentru a afla ce este 
mai exact integritatea. 

 

Acest băiat dă dovadă de integritate? 
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Dar acest băiat? 

I-ai ajuta pe ceilalţi care au nevoie? 
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Urmăreşte acest tânăr muzician celebru interpretând un 
cântec despre bunătate. 

 

După vizionarea videoclipului, poţi spune care a fost actul său de integ-
ritate în acest cântec? 

 

Ce ai putea face în aceste situaţii? 

▪ Vezi un câine pierdut care îşi caută stăpânul. 
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Ce ai putea face în aceste situaţii? 

Cineva şi-a pierdut în faţa ta portofelul cu toţi banii şi 
documentele. 

După ce ai cumpărat mâ-
ncare de la cantina şco-

lii, ţi-ai dat seama că 
vânzătorul ţi-a dat 5 lei 
în plus odată cu restul. 

Ce ai putea face în aceste situaţii? 
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Vă mulţumim pentru atenţie! 

 
INTEGRITATEA ÎNSEAMNĂ SĂ 

FACEM CEEA CE E BINE,  
CHIAR ŞI ATUNCI CÂND NU NE 

PRIVEŞTE NIMENI 
 - C.S. LEWIS - 

Resurse 
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Integritate 

GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 

Obicei - Integritate 

Explorarea siguranţei pe internet la nivel de 
şcoală în mod individual şi în grupuri. Copiii vor 
folosi Padlet pentru a pre-încărca aplicaţii sau 
programe la alegere şi a împărtăşi cele învăţate. 

Vârstă/clasă Vârsta 12-15 ani 

Activitate/Joc Denumirea activităţii/jocului: 
Siguranţa pe internet

Padlet

Durată 
Lecţii de până la 5 x 45 minute 

Resurse şi materiale 

Resurse online 

Padlet cu link-uri către diverse resurse privind 
siguranţa pe internet: pagini web, videoclipuri de 
pe YouTube, jocuri online, podcast-uri etc. 
Acces la Microsoft Teams şi Internet pentru a 
partaja aplicaţia Padlet 
Laptop-uri 
I-pad-uri

Descriere specifică  

planificare pas cu pas 

Un ghid – metode, tehnici, 

abordări ale profesorului 

Lecţiile 1 şi 2: Explorarea individuală a 

resurselor privind siguranţa pe internet prin 

intermediul Sample Padlet: Siguranţa pe in-

ternet 

Copiilor li se va acorda acces la aplicaţia Padlet 
cu link-uri către diverse resurse bazate pe internet 
pe tema siguranţei pe internet (link furnizat pe 
pagina ICT Teams a clasei noastre) 
Copiii vor explora diferitele resurse de învăţare şi 
vor lua o decizie cu privire la modul în care ar 
dori să comunice altora ceea ce au învăţat. 
Ei vor completa un formular pentru a alege între 
a face un video, un podcast, un pliant, o prezen-
tare Power Point sau un proiect la alegere 
*Trebuie să fie în format digital

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5


GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce au învăţat elevii 

 

 

 

Lecţiile 3-5: Colaborare în echipă folosind dis-

pozitive din clasă şi o serie de aplicaţii/pro-

grame la alegere 

Copiii vor lucra în echipe. Acestora li se va cere 
să îşi dezvolte ideile cu privire la regulile im-
portante de siguranţă pe internet. 
Vor lucra împreună pe un laptop  pei-pad pentru 
a realiza un produs împreună, partajând cu ceilalţi 
ceea ce ştiu despre siguranţa pe internet. 
Copiii vor fi încurajaţi să ţină seama de criteriile 
de evaluare care vor fi disponibile în Microsoft 
Forms, în conturile lor O365. 
 
Lecţia 5: Încărcarea şi partajarea proiectelor 

prin Padlet 

Grupele îşi vor salva proiectele şi vor încărca 
linkuri către Padlet. 
Alte echipe vor accesa şi vor citi proiectele create 
de ceilalţi 
Copiii vor fi încurajaţi să ofere feedback con-
structiv prin intermediul Microsoft Forms 
 
 

Elevii au explorat utilizarea în condiţii de sig-
uranţă a internetului, regulile de siguranţă pe in-
ternet şi lucrul în echipă. 
 

 

Caiet de activităţi  

Fişă de lucru:  nu 
Siguranţa pe internet 
 

  

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Integritate 

GRUPA DE VÂRSTĂ 16-19 

Obicei – Integritate 

Provocarea elevilor de a face ceea ce trebuie, prin 
expunerea lor la activităţi care aprofundează con-
ceptul de integritate.  
În sala de clasă apar multe exemple de dileme 
etice care testează integritatea elevilor. 
Integritatea este practica de a fi onest şi de a arăta 
o predispziţie consecventă şi fără compromisuri 
la principii şi valori morale şi etice puternice.  
În etică, integritatea este considerată ca 
însemnând onestitate şi adevăr sau acurateţea 
acţiunilor unei persoane.  
Cuvântul „Integritate” a evoluat din adjectivul 
latin „integer”, care înseamnă întreg sau complet. 
În acest context, integritatea este simţul interior 
al „întregului” care derivă din calităţi precum 
onestitatea. 

Vârstă/clasă Vârsta 16-19 ani 

Activitate/Joc 

 

 

 

Denumirea activităţii/jocului: 
 
Integritatea este totul 
  
Nu contează cât de educat, 

talentat, bogat sau interesant 

crezi că eşti, modul în care îi 

tratezi pe ceilalţi spune totul despre tine în final. 

Integritatea înseamnă totul. 

                                                      
Durată 

 
Până la 5 lecţii x 45 minute 

Resurse şi materiale 

 

 
Laptop-uri, I-pad-uri, conexiune la internet 
Acces la Microsoft Teams pentru a lucra în 
lecţiile online, pentru a lucra în grupuri şi pentru 
a partaja informaţiile în Popplet – Harta mentală 
a integrităţii, Padlet – Importanţa integrităţii 
(situaţie din viaţa reală);  

file:///C:/Users/aneli_000/Downloads/app.popplet.com/%23/p/6479371
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
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Activitate creativă – LinoIt - Codul de onoare, 
BookCreator sau MS Sway – poezie, poveste, 
OnlineMovieMaker – clip video, film, cântec, 
Paint.net– desen, pictură 
Linkuri către diverse resurse: Concentrarea 
copiilor- adolescenţi; Concentrarea copiilor- 
alegerea corectă 
  

Descriere specifică  

planificare pas cu pas 

 

 

Ghid – explicaţii din partea 

profesorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode, tehnici, abordări   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul prin lecţii online – întâlniri în clasă/de 
grup MS Teams 
 

Lecţia 1 

1. Creaţi o hartă electronică mentală - Popplet — 
Hartă mentală a integrităţii 
Elevii vor afla mai multe despre importanţa in-
tegrităţii dacă au posibilitatea de a contribui la 
definirea conceptului şi la identificarea scopului 
acesteia. 
Împărţiţi elevii în 5-6 grupuri mici (MS Teams) 
şi cereţi-le să facă brainstorming şi să găsească 4-
5 definiţii (sinonime)/calităţi de integritate per-
sonală, punându-le întrebarea: Ce înseamnă cu-
vântul „integritate” pentru tine? 
Aduceţi clasa din nou împreună şi cereţi 
grupurilor să îşi împărtăşească rezultatele. Cereţi 
clasei să colaboreze pentru a crea harta mentală 
electronică comună (cele mai relevante şi im-
portante definiţii vor fi scrise în chenarele roşii). 
2. Daţi un exemplu pentru fiecare sugestie a ele-
vului referitoare la utilizarea TIC şi a internetului 
3. Căutaţi şi discutaţi diferite exemple de utilizare 
precisă a TIC şi a internetului – netichetă (et-
icheta internetului) etc. – Link-uri către diferite 
resurse: Concentrarea copiilor- adolescenţi; Con-
centrarea copiilor- alegerea corectă 
4. Discutaţi cu clasa şi scrieţi propria definiţie a 
obiceiului Integritate: Ce înseamnă cuvântul „in-
tegritate” pentru tine? Deprindeţi sensul cu-
vântului. 
 

http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
file:///C:/Users/aneli_000/Downloads/app.popplet.com/%23/p/6479371
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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Lecţia 2 

1. Comentaţi citatele de la celebrităţi legate de in-
tegritate. Alegeţi între 2 şi 5 citate din cele suger-
ate:
INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ SĂ ALEGI 

CURAJUL ÎN LOCUL CONFORTUL, SĂ ALEGI 

CE ESTE BINE, NU CE ESTE DISTRACTIV ȘI 

UȘOR, SĂ PRACTICI VALORILE ÎN CARE 

CREZI, NU DOAR SĂ LE PREDICI. 

Brené Brown 

CRED CĂ FIECARE DREPT IMPLICĂ O RE-

SPONSABILITATE; FIECARE OPORTUNI-

TATE, O OBLIGAȚIE; FIECARE POSESIE, O 

DATORIE. 

John D. Rockefeller Jr. 

INTEGRITATEA NU ARE NEVOIE DE REG-

ULI. 

Albert Camus 

INTEGRITATEA ESTE CEEA CE FACEM, 

CEEA CE SPUNEM ŞI CEEA CE SPUNEM CĂ 

FACEM. 

Don Galer 

ADEVĂRATA INTEGRITATE NU SE PIERDE 

NICI ÎN VREMURI GRELE, NICI ÎN CELE 

PROSPERE. 

Charles Swindoll 

NU-ŢI FACE ATÂTEA GRIJI PENTRU STIMA 

DE SINE. FĂ-ŢI MAI MULTE GRIJI PENTRU 

CARACTERUL TĂU. INTEGRITATEA ESTE 

PROPRIA SA RECOMPENSĂ. 

Laura Schlessinger 

INTEGRITATEA ÎNSEAMNĂ SĂ ÎMI SPUN MIE 

ADEVĂRUL. ŞI ONESTITATEA ÎNSEAMNĂ SĂ 

SPUN ADEVĂRUL ALTOR OAMENI. 

Spencer Johnson 

INTEGRITATEA NU ESTE UN CUVÂNT CON-

DIŢIONAL. ACEASTA NU ESTE CEVA CE 

TRECE ÎN BĂTAIA VÂNTULUI SAU CARE SE 

SCHIMBĂ ODATĂ CU VREMEA. ESTE 

IMAGINEA TA INTERIOARĂ DESPRE TINE, ŞI 
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Ce au învăţat elevii 

 

 

 

DACĂ TE UIŢI ÎN INTERIOR ŞI VEZI UN OM 

CARE NU TRIŞEAZĂ NICICUM, ATUNCI ŞTII 

CĂ NU O VA FACE NICIODATĂ. 

John D. MacDonald 

 

2. Discuţie cu întreaga clasă. Exemple de 
întrebări pentru discuţie: 

 Care citate despre integritate îţi plac cel 
mai mult din listă? De ce? 

 Descrie o persoană pe care o cunoaşteţi 
sau despre care aţi aflat şi care prezintă 
integritate. Ce admiri cel mai mult la acea 
persoană? De ce? 

 Cum afectează integritatea calitatea vieţii 
noastre? 

 O persoană poată să manifeste integritate 
în orice moment? Este vreodată în regulă 
să fii necinstit? Când sau de ce? 

 Ce abilităţi ai care te ajută să trăieşti cu 
integritate? Ce abilităţi doreşti să 
îmbunătăţeşti? 

 Cum învaţă oamenii să îşi dezvolte integ-
ritatea? 

 

Lecţia 3 

1. Creaţi un Padlet– Importanţa integrităţii (situ-
aţie din viaţa reală) 
Aplicarea principiilor integrităţii în situaţiile din 
viaţa reală îi ajută pe elevi să-şi dezvolte abil-
ităţile, să înveţe strategii şi să dezvolte o 
înţelegere mai profundă a integrităţii. Împărţiţi 
clasa în 6 grupuri mici (MS Teams) şi oferiţi sce-
narii diferite pentru discuţii. Acoperiţi subiecte 
precum comportament etic/neetic. Elevii vor 
scrie şi vor insera sub fiecare coloană de grup im-
agini/clipuri video/comentarii pe Padlet. 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
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2. Discutaţi împreună cu clasa şi definiţi im-
portanţa integrităţii în viaţa reală (atunci când fol-
osim TIC, Internet – Reguli).

Lecţia 4-5 

1. Activitate creativă
Împărţiţi clasa în grupuri mici (MS Teams) şi
oferiţi idei variate pentru lucrul creativ în echipă
cu referire la Integritate. Alegeţi o singură activ-
itate. Sugestii:

❖ Creaţi un LinoIt – Cod de onoare, Carta
clasei

Cereţi clasei să utilizeze informaţiile pentru a re-
dacta un cod de onoare pe placa LinoIt, în care să 
contureze reguli comportamentale pentru sala de 
clasă (online). Implicaţi elevii în dezvoltarea de 
standarde privind comportamentul în clasă care 
au la bază integritatea.  

❖ Compuneţi/scrieţi poezii, acrostihuri,
poveşti despre integritate ca obicei, folo-
sind BookCreator sau MS Sway

❖ Faceţi joc de rol, creaţi un scurtme-
traj/clip video care prezintă o situaţie de
integritate. Faceţi un interviu cu per-
sonajele principale - OnlineMovieMaker.

❖ Scrieţi, compuneţi şi cântaţi un cântec -
OnlineMovieMaker.

❖ Faceţi un desen sau o pictură în stil „Artă
şi Integritate” - Paint.net

2. Prezentaţi rezultatele şi trageţi o con-
cluzie/faceţi o prezentare generală cu întreaga
clasă.

Ce au învăţat elevii? 

✓ Să conştientizeze responsabilitatea personală
pentru a-i ajuta să devină mai conştienţi de
alegerile corecte şi greşite.

http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
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✓ Să înţeleagă importanţa integrităţii şi modul 
în care aceasta afectează comportamentul 
cuiva.  

✓ Să definească integritatea ca abilitatea de a 
acţiona în moduri coordonate cu valorile, 
convingerile şi principiile morale pe care 
pretindem că le deţinem. Integritatea 
înseamnă a face ceea ce trebuie, chiar şi 
atunci când nimeni nu se uită; şi despre curaj, 
onestitate şi respect în interacţiunile zilnice. 

Caiet de activităţi 

Imagini de pe site-uri de internet – exemple 
Citate despre integritate de pe site-uri Internet – 
exemple 

 

INTEGRITATE 
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INTEGRITATE 

moralitate 

încredere 

virtute 

sinceritate 

adevăr 

cultură 

etică 

cod 

afaceri 

fiabilitate principii 

4 INDICII COMPORTAMENTALE  

PENTRU INTEGRITATEA PUBLICĂ 
INTEGRITATEA 

DEPINDE DE 

NU TOTUL ÎNSEAMNĂ NU EXISTĂ VINOVĂŢIA SCADE 

ODATĂ CU 

ALEGERILE OA-

MENILOR 

Politicile de integritate 
trebuie să ţină cont de 

comportament. 

CONTROL ŞI  

OBLIGAŢII 

Controlul prea strict 
demotivează. Încre-
derea este mai efi-

cientă. 

SUPRAOAMENI 

ETICI 

Există sute de 
moduri în care nu se 
ţine cont de morali-
tate atunci când se ia 

o decizie. 

RESPONSABILI-

TATEA DIFUZĂ 

Deciziile comune şi in-
formaţiile divulgate nu 
garantează alegeri etice. 
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Autocontrol 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6-10 

Obicei - Autocontrol 

Controlul asupra propriilor sentimente 
Autocontrolul este abilitatea de gândire care te 
ajută: 

• Să îţi păstrezi controlul asupra
emoţiilor când eşti frustrat.

• Să gândeşti înainte de a acţiona.
• Să te opreşti din a face ceva ce ai

putea să regreţi.

Activitate/Joc 
Controlul emoţiilor 

Vârstă/clasă 6-10 ani

Durată 15-20 minute

Resurse şi materiale stilou/creion şi creioane colorate

Descriere specifică 

plan de lecţie pas cu pas 

Spuneţi-le elevilor povestea: „Karl este un

băieţel care are o grădină, în care a plantat 

roşii. Karl le udă, le prăşeşte, are mereu grijă 

de ele şi le îngrijeşte cu toată dragostea lui. 

Într-o zi, exact când roşiile se copseseră, a 

venit un băiat care a rupt roşiile şi le-a mân-

cat. Karl s-a înfuriat foarte tare şi a ţipat la 

băiat. ” Apoi elevii trebuie să facă 1 exerciţiu 
în caiet:  să înconjoare faţa care arată emoţiile 
lui Karl. Discutaţi ce emoţii sunt înconjurate 
de elevi şi de ce. După aceea, faceţi un rezu-
mat al semnificaţiei fiecărei emoţii, mai ales 
dacă elevii sunt de clasa întâi. La final spuneţi 
că părerea dumneavoastră este că trebuia să 
fie furios şi argumentaţi. Apoi faceţi al doilea 
exerciţiu şi scrieţi două propoziţii despre cum 
ar fi trebuit să reacţioneze corect Karl în situ-
aţia dată, dar trebuie să le spuneţi că celălalt 
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băiat nu avea pe nimeni care să aibă grijă de 
el şi că îi era foame. Discutaţi opiniile elevilor 
şi explicaţi-le că acesta este autocontrolul. La 
final, cereţi-le să rezolve exerciţiul din caiet. 
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Răspunsurile cuvintelor încrucişate: 

1 d e s p e r a
t e 

2 s c a r e d 

3 l u c k y

4 i n d i f f e r e n
t 

- 

5 c r a b 

6 j o y f u l

7 k i n d 

8 i r a t e 

9 a n g r y 

10 c o n t e n
t 

11 l o n e l
y 
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Autocontrol 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10-14 

Obicei — Autocontrol 

Descriere şi importanţă în şcoală: 

Descriere şi importanţă în şcoală: 
Capacitatea de autocontrol, în special asupra 
emoţiilor şi dorinţelor cuiva, mai ales în situaţii 
dificile. 
Ţineţi minte această descriere.  

Activitate/Joc 

Denumirea activităţii/jocului: 

 

Cea mai frumoasă statuie 

Vârstă/clasă 

 

Este potrivită pentru copii cu vârsta de până la 14 
ani 

 

Durată O lecţie  

Resurse şi materiale 
 

Cameră spaţioasă, loc de joacă sau gazon 

Descriere specifică  

 

Plan de lecţie pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA parte a lecţiei - în grupuri mici, elevii 
discută şi răspund la întrebări. 

Cum defineşti „autocontrolul”? 

Cum arată cineva care are autocontrol? 

Cum te ajută autocontrolul să eviţi şi să depăşeşti 
tentaţia? 

Ai regretat vreodată vreo acţiune în care nu ai 
demonstrat autocontrol? 
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Ce ai spune pentru a ajuta pe altcineva să evite 
alegerile pe care le-ai făcut în aceste situaţii? 

Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai 
văzut vreodată la cineva care nu are autocontrol? 

 

 

A DOUA parte a lecţiei – Jocul „Cea mai frumo-
asă statuie”  

Jocul are scopul de a îmbunătăţi autocontrolul 
prin abstractizarea de la distragerile din jur, 
îmbunătăţirea concentrării şi a reţinerii. 

 

Un băiat şi o fată sunt aleşi să facă pe provocato-
rii. La un semnal, se fac diverse exerciţii de 
alergare sau mişcări specifice pe teren. La 
următorul semnal, toată lumea stă ca o statuie at-
ractivă (poziţie interesantă). Aici intră în scenă 
cei cu rol de provocatori. Fata încearcă să râdă, 
să provoace o reacţie, o mişcare sau un sunet de 
la fete statui, dar fără a le atinge. Băiatul încearcă 
la fel, dar numai la băieţii statuile. Când una din-
tre statui reacţionează la provocare, jucătorul re-
spectiv este eliminat. Jocul se joacă timp de 3-4 
minute după care, dacă există alţi jucători, 
provocatorii aleg jucătorul care este cel mai in-
teresant în opinia lor.  
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Autocontrol 

GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 

Obicei — Autocontrol 

Autocontrolul este abilitatea de a vă gestiona 
emoţiile şi acţiunile, astfel încât să nu vă abateţi 
de la calea voastră şi să vă puteţi îndeplini obiec-
tivele pe termen lung. 

Activitate/Joc 
Denumirea activităţii/jocului: 
Situaţii/Jocuri de rol 

Vârstă/clasă 14 – 16 

Durată 40 - 50 minute 

Resurse şi materiale Cartonaşe cu descrierea unei situaţiei 

Descriere specifică  

 

plan de lecţie pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să vedem un exemplu pentru a înţelege im-
portanţa autocontrolului. 
Să zicem că ai un proiect pentru mâine dimineaţă. 
Dar prietenii tăi te invită în ultimul minut să ieşi 
la cină.  
Eşti într-o dilemă. Vrei să ieşi şi să te distrezi cu 
prietenii. Dar, în acelaşi timp, ştii că ar trebui să-
ţi termini proiectul ca să nu trebuiască să faci 
noapte albă. 
Ce faci? 
Aici intervine autocontrolul. Cu alte cuvinte, nu 
cedezi tentaţiei de a ieşi şi de a te distra, ci îţi ter-
mini proiectul. 
Acesta este modul în care înţelegerea importanţei 
autocontrolului are un rol esenţial în a ne ajuta să 
reuşim în viaţă.  
Vor exista întotdeauna lucruri care ne tentează şi 
ne distrag atenţia de la obiectivele şi angajamen-
tele noastre. Conştientizarea importanţei auto-
controlului este cea care ne determină să facem 
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alegerile corecte. Obiectivele noastre necesită 
concentrare şi angajamentul nostru de neclintit, 
iar autocontrolul este mecanismul care ne 
împiedică să ne abatem de la calea de urmat. 
Toţi ne confruntăm cu astfel de alegeri în fiecare 
zi. Cu toate acestea, mulţi dintre noi pot să mani-
feste autocontrol şi să ignore tentaţia de a-şi 
încălca promisiunile. Persoanele cu autocontrol 
se concentrează întotdeauna pe obiectivele lor.  
Dar nu toată lumea reuşeşte să manifeste auto-
controlul.  
Un elev ar putea decide să iasă afară să joace 
fotbal în loc să îşi facă temele. Sau o directoare 
ar putea folosi o scurtătură pentru a economisi 
timp în cadrul unui proiect care compromite cali-
tatea acestuia, deoarece consideră că munca este 
istovitoare. 
Oamenii care nu reuşesc să manifeste autocontrol 
este posibil să nu reuşească nici să îşi atingă obi-
ectivele uneori. Autocontrolul este pilula magică 
care poate avea un gust amar, dar care oferă re-
zultatele dorite. 
Beneficiile autocontrolului   

Autocontrolul vă poate ajuta să vă perfecţionaţi 
abilităţile de lider şi să trăiţi o viaţă fericită şi 
împlinită. Iată câteva beneficii ale autocontrolu-
lui: 

1. Capacitatea decizională

Unul dintre beneficiile autocontrolului este faptul 
că facilitează procesul de luare a deciziilor. De 
exemplu, cuiva îi place foarte mult ciocolata, dar 
are probleme cu glicemia ridicată şi trebuie să 
manifeste autocontrol şi să stea departe de tab-
letele de ciocolată, prăjituri şi deserturi. 
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2. Şanse mai mari de succes 
O persoană care are autocontrol nu se lasă dis-
trasă uşor. Acest lucru îi permite să îşi gestioneze 
mai bine timpul şi resursele. Aceste persoane tind 
să depună eforturi susţinute şi concentrate pentru 
atingerea obiectivelor şi au mai multe şanse de 
reuşită.  
 

3. Autocontrolul poate învinge ispitele 
Printre beneficiile de a avea autocontrol se 
numără capacitatea de a învinge ispitele. Destul 
de des, putem fi tentaţi să facem lucruri care ne 
abat de la obiectivele noastre şi ne afectează cali-
tatea vieţii.  
De exemplu, dacă nu facem exerciţii fizice în 
mod regulat, nu numai că vom avea probleme la 
vârste mai înaintate, dar vom resimţi în mod reg-
ulat şi dureri, oboseală şi diverse alte probleme 
de sănătate.  
 

4. Autocontrolul te poate face să excelezi 
Un alt avantaj al autocontrolului este că ajută ele-
vii să aibă rezultate mai bune la examene şi să îşi 
păstreze agerimea minţii. Aceştia sunt mai con-
centraţi pe atingerea obiectivelor decât colegii 
lor.  
În mod similar, persoanele cu un nivel ridicat de 
autocontrol îşi pot canaliza timpul şi energia 
pentru a fi productive la locul de muncă, ceea ce 
duce la succes la locul de muncă.  
 

5. Relaţii personale mai bune 
Persoanele care se autocontrolează nu sunt doar 
stăpâne pe acţiunile lor, ci îşi pot controla şi 
emoţiile. Acestea îşi pot controla furia sau 
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emoţiile dăunătoare precum gelozia sau ura. 
Acest lucru îi ajută să gestioneze relaţiile person-
ale mai bine decât cei care nu au prea mult auto-
control. 

Concluzie 

Autocontrolul este arta de a face alegerile corecte 
fără a resimţi niciun conflict. O persoană stăpână 
pe sine se concentrează doar pe obiectivele sale 
şi ia decizii ţinând cont de obiectivele finale. 
Amintiţi-vă că efortul susţinut şi bine direcţionat 
este esenţial pentru a vă atinge obiectivele, iar au-
tocontrolul este abilitatea care vă menţine pe dru-
mul cel bun.  

https://harappa.education/harappa-diaries/im-
portance-of-self-control 

Împărţiţi clasa în 5-7 grupuri de 3-5 elevi. Fiec-

are grup are o fişă situaţională, o citeşte şi începe 

o discuţie despre acţiunile descrise în ea. Re-

prezentantul desemnat al grupului descrie situ-

aţia în faţa celorlalte grupuri şi exprimă opinia

grupului despre acţiunile care au fost întreprinse

- dacă există o manifestare a autocontrolului şi

sub ce formă, dacă corect personajul principal a

reacţionat şi altele.
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CARTONAŞE DE DISCUŢIE 

Situaţia nr. 1 

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ – CURSA DE BIATLON – START 

15 km 

De la începutul competiţiei, Vladimir Iliev a condus coloana de biatlon, îm-
preună cu cel mai premiat atlet de la Jocurile Olimpice – Johannes Tinges 
Bjo. Până la primele trei trageri, bulgarul împarte poziţia de lider cu nor-
vegianul. La sosirea în poligon pentru ultima tragere, Iliev are un avans de 
câteva secunde în faţa lui Bjo. Cei doi încep să doboare ţintele una după 
alta. Le-a mai rămas una singură – cea decisivă. Norvegianul este confuz, 
Iliev îşi dă seama că această lovitură îi poate aduce titlul. Ține-ţi respiraţia, 
trage şi... 

Situaţia nr. 2 

FINALA CUPEI MONDIALE FIFA 

După ce au jucat 90 de minute din FINALA CUPEI MONDIALE FIFA, 
echipele din Germania şi Franţa nu au marcat niciun gol. Nu s-a marcat nici 
în cele două reprize de prelungiri. Ultima şansă de a câştiga erau loviturile 
de la 11 metri. După 5 lovituri de la ambele echipe, tot nu există un 
câştigător. În executarea celei de-a 6-a lovituri, francezul a ratat. Dacă ger-
manul reuşeşte să înscrie, echipa lui va câştiga cupa. Totul depinde de 
precizia căpitanului german. Acesta stă în spatele balonului, devine mai put-
ernic, loveşte şi înscrie golul câştigător, care îi aduce atât lui cât şi echipei 
medalii de aur şi le dă ocazia de a ridica cu mândrie Cupa mondială FIFA. 

Situaţia nr. 3 

TENIS – MECI WIMBLEDON 

După câteva gameuri jucate cu succes, liderul în clasamentul mondial în-
cepe să facă greşeli. După ultimul game, care este decisiv pentru a câştiga 
primul set, loveşte terenul cu racheta. Arbitrul îl mustră la o pauză, ceea ce 
duce la o dispută între cei doi şi apoi la descalificarea sa din turneu. 

Situaţia nr.4 

ACASĂ 
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Martin se urcă în maşină după un scandal cu părinţii săi. Merge la un prieten 
să vadă finala Cupei Mondiale. Franţa pierde în faţa Germaniei şi Martin 
sparge ecranul televizorului prietenului său. Pleacă apoi acasă. Dar părinţii 
lui nu s-au calmat încă după scandal. Realizând că Martin nu a procedat 
corect, a decis că trebuie să vorbească cu ei despre ce s-a întâmplat. În tim-
pul conversaţiei, le-a spus despre un incident cu un pieton, care nu avea 
trotuar şi, în ciuda reacţiei sale, a oprit maşina şi şi-a cerut scuze. Această 
poveste a devenit subiectul unei noi certe cu tatăl său din cauza vitezei cu 
care conducea. Deşi Martin se aştepta la o reacţie diferită de la el, a decis să 
pună capăt conversaţiei... 

Situaţia nr. 

DENUMIREA SITUAŢIEI 

Scrieţi întrebările şi comentariile aici: 
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Autocontrolul 

GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei – Autocontrolul 

Autocontrolul este capacitatea de a-ți regla și mo-
difica răspunsurile pentru a evita comportamen-
tele nedorite, pentru a le imbunătăți pe cele dezi-
rabile și pentru a atinge obiectivele pe termen 
lung. Cercetările au arătat că gestionarea auto-
controlului poate fi esențială pentru sănătate și 
bunăstare. Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et 
al. Un gradient de autocontrol în copilărie prezice 
sănătatea, bogăția și siguranța publică. Proc Natl 
Acad Sci USA. 2011;108(7):2693-8. 
doi:10.1073/pnas.1010076108/ 

Activitate/Joc 
Denumirea activității/jocului:
APASĂ BUTONUL SI DEVINO VEDETĂ 

LA ȘCOALĂ 

Vârsta /An de studiu 
16 – 19 ani 

Durată De la 2 la 5 lecții 

Resurse și materiale 

Cărți de joc - „Apăsă butonul” 

Fișa de pe  caietului de activități intitulată 

„Apăsă butonul și devino o vedetă a școlii” 

Instruiți actorii: 

- Fii pozitiv/ă

- Fii drăguț/ă

- Pentru a avea o respirație conștientă – inspira-

expiră

- Pentru a utiliza „Pauze de gândire” – resetarea

rapidă a unei activități de joc

Descriere specifică 

Plan de lecție pas cu pas 

Cât de important este autocontrolul în viața ta de 
zi cu zi? 
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Cercetătorii au descoperit că oamenii care au un 
autocontrol mai bun tind să fie mai sănătoși și 
mai fericiți. 
În experiment, elevii care au manifestat o mai 
mare autodisciplină au avut note mai bune, sco-
ruri mai mari la teste și au avut mai multe șanse 
să fie admiși la un program academic competitiv. 

Scopul principal al jocului este ca elevii să ur-
meze pașii fortului și în timpul jocului să stăpâ-
nească autocontrolul. 
În timpul jocului, elevii vor: 
- Exersarea autocontrolului în situații din viața
reală în timpul scenariilor auto-scrise
- Înțelegerea autocontrolului și a controlului cor-
poral
- Înțelegerea emoțiilor și modul în care acestea se
reflectă în viața de zi cu zi
- Învațarea calmului
- Dezvoltarea voinței
- Luarea deciziilor corecte
- Ascultarea și acționarea în diferite roluri
- Înțelegerea consecințelor
- Luarea în considerare a sentimentele celorlalți
și „transpunerea în pielea prietenilor”
- Respectarea spațiului personal/Așteptând rân-
dul tău
Cei patru pași principali ai jocului sunt: STOP –
GÂNDEȘTE – ACȚIONEAZĂ – REFLECTĂ
Acești patru pași sunt incluși în cărțile de joc
„Apăsă butonul” și în timpul jocului Toți elevii
din clasă trebuie să le găsească și să scrie sugestia
în „Biletul de ieșire” din Caietul de activități.
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În timpul jocului de rol elevii au nume – diferite 
de ale lor și nu există elevi în clasă cu același 
nume. 

BILET DE IEȘIRE-EXEMPLU 

BILET DE IEȘIRE 
Nr

NUMELE JOCULUI DE ROL 

STOP 

GÂNDEȘTE 

ACȚIONEAZĂ 

REFLECTEAZĂ 
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Răbdarea 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei - Răbdarea 

Dicționarul Webster definește răbdarea ca fiind: 
abilitatea, obiceiul sau simplul fapt de a avea răb-
dare; capacitatea de indura ceea ce este greu sau 
neplăcut fără să te plângi. Răbdarea este definită 
drept calitatea de a avea răbdare, cum să înduri 
provocarea, plictiseala, nenorocirea sau durerea, 
fără plângeri, pierderea firii, iritare sau altele ase-
menea. 

Pentru un copil mic, răbdarea poate fi definită ca 
„mesul înainte, chiar dacă lucrurile devin dificile; 
păstrarea calmului când cineva sau ceva te deran-
jează; și așteaptarea rezilientă”. 

Pentru copiii mici, munca într-o situație provoca-
toare necesită răbdare, deoarece poate fi tentant 
să fii frustrat sau să renunți dacă proiectul nu 
prinde contur rapid sau așa cum anticipaseră ei. 
Ideile includ lipirea obiectelor mici, prinderea 
mărgelelor, desenarea unei grile și colorarea pă-
trățelor de grilă într-un model. Vorbiți despre 
răbdarea de care este nevoie uneori în timpul dez-
voltării unui proiect și, în final, despre satisfacția 
de a vedea proiectul finalizat. Oferiți elevilor 
noștri ocazia de a reflecta asupra împrejurimilor 
și ajutați-i să crească cu răbdare, studiind răbda-
rea unei păsări atunci când își construiește cuibul, 
răbdarea de care avem nevoie pentru a ne crește 
grădina, răbdarea de care avem nevoie pentru a 
planta o floare, a o crește și a aștepta pentru ca 
acesta să înflorească. 

Observarea ciclului de viață al viermilor de mă-
tase este un exercițiu de răbdare, de a ști să 
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aștepte. Elevii au posibilitatea de a lucra indepen-
dent și în grup, pentru a observa diferitele etape 
ale unei ființe vii aflate în transformare pe un ci-
clu de viață relativ scurt (de la stadiul de ou până 
la larvă, pupă și molie). 

Pentru a însoți acest proces, este necesar să ai răb-
dare, să știi să aștepți, să ai grijă ca ceva magic să 
se întâmple. Realizează / acceptă că există „lu-
cruri” pe care nu le putem controla... și învăță că 
așteptarea cu seninătate, aduce lucruri bune. 

Activitate / Joc 
Crearea de viermi de matase acasă sau la Centru 
Suport de Învățare 

Vârstă / An de studiu 6-10 ani/ primul si al doilea ciclu  

Durată 
3 x 45-minute de lecție 

În jur de 15 minute pe zi , timp de 2 luni 

Resurse și material 

 

Resurse online 

 

Aplicația Padlet cu toate link-urile si resursele 
pentru implementarea activității; acces la Google 
Classroom pentru a partaja sarcinile de activitate; 
Power Point; sarcini; instrucțiuni; Videoclipuri; 
link-uri; pagini web; fișe de lucru; formulare Go-
ogle; cod QR. 

Laptopuri; cărți in forma electronic; telefoane 
mobile. 

 

Link Padlet: https://padlet.com/mariatiago/silk-
worms 

Ouă de viermi de mătase (aproximativ 20), cutie 
de carton, frunze de dud, lupă, pensetă, mi-
croscop, aparat de fotografiat, calendar, material 
pentru desen. 

https://padlet.com/mariatiago/silkworms
https://padlet.com/mariatiago/silkworms
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Descriere specifică 

Plan de lecție pas cu pas 

Elevii vor avea acces la un Padlet cu link-uri către 
toate resursele. 

Lecția 1 – Acces la google classroom: 

   Implicarea cursanților: 

   Elevilor li se cere să facă un brainstorming cu 
ideile lor despre ce înseamnă 

    Răbdarea; ce înseamnă a fi răbdător; de ce este 
importantă răbdarea. 

     Ei își vor împărtăși ideile, vor discuta și vor 
vota pentru cea mai bună definiție - 

        http://www.tricider.com/brainstor-
ming/3TRhm7KetUl 

În timp ce le prezintă elevilor un slide google/Po-
wer Point, profesorul le pune elevilor câteva în-
trebări despre cateva poze in care este prezent vi-
ermele de mătase: întreabă dacă știu ce este? Cum 
s-a făcut? Pentru ce este / la ce folosește? ...

Din această discuție, elevii ar trebui să investi-
gheze / să facă unele cercetări pentru a răspunde 
la întrebări (link furnizat pe sarcina Google 
Classroom). Apoi prezintă rezultatele cercetării 
lor. (Google Meet – se poate lura individual sau 
în pereche). 

Notă: Dacă în timpul prezentării elevii pot 
vorbi/dezbate subiectul, nu este nevoie să se facă 
cercetarea. 

      În cele din urmă, elevii ajung la concluzia că 
viermii de mătase sunt creați pentru a produce 
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coconi, din care se obține mătase și că mătasea 
este folosită în industria textilă, pentru a realiza 
țesături și broderii! Profesorul lansează provoca-
rea: Ce zici de a crea viermi de mătase până când 
obții coconul? 

Notă: Activitatea se poate desfășura în grup 
mare/grupe, în grupuri mici sau chiar individual. 
Fiecare grup/persoană este responsabil pentru 
ouăle lor. 

Pachetul cu ouăle va fi trimis prin poștă sau ridi-
cat de la școală. 

Elevii vor avea acces la o creație de sarcini și re-
surse ghid ale viermilor de mătase, precum și în 
clasa Google. 

Elevii vor avea posibilitatea de a crea și împărtăși 
povești vizuale; de a crea propria carte online; 
face videoclipuri online. 

Elevii își vor încărca proiectele/produsele pentru 
a fi împărtășite cu colegii lor în Padlet. 

Prima oră poate avea loc la o dată pe care profe-
sorul o consideră potrivită, însă experiența/acti-
vitatea ar trebui să înceapă în primăvară. 

Profesorul îndrumă elevul în toate etapele, așa 
cum este indicat! (Orientări furnizate pe Google 
Classroom) 

Etapa 1 - De la ou la clocire (aproximativ 12/14 
zile) in functie de temperatura camerei. 

Marcați data de începere pe un calendar. - 
W2_silkwormpage journal  



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
152 

Numărați ouăle. Înregistrați numărul. 

Pune ouăle într-o cutie de carton la temperatura 
camerei. 

Verificați culoarea ouălor. Fotografie / Desenare. 
W1_Storyboard slide_template 

Observați embrionii din interiorul ouălor (utili-
zați un microscop). Înregistrare/tragerea la sorți. 

Observați cum i-au naștere (posibil cu ochiul li-
ber, dar puteți folosi și lupa pentru a vedea deta-
lii). 

Etapa a 2-a - Creșterea viermilor de mătase (apro-
ximativ 30 de zile)- W3_silkworm page journal 

În timpul procesului de creștere, hrăniți animalele 
cu frunze de dud (proaspete și fără umezeală) și 
păstrați cutia curată. Elevii trebuie să îndepărteze 
viermii de mătase, unul câte unul, pentru a curăța 
cutia și a le pune înapoi cu penseta. (Această ac-
tivitate necesită grijă și răbdare). 

Animalele trec prin patru perioade de schimbare 
a pielii, care le definesc cinci vârste. Elevii tre-
buie să urmeze acest proces și să facă înregistrări 
pentru fiecare vârstă. Numai după observare și 
înregistrare ar trebui să le dea mâncare. 

- Prima varsta - de la clocire pana la 5 zile / pri-
mul răsad - Înregistrare dată si fotografie. 

- A 2-a vârstă - de la a 6-a până la a 9-a zi / a 2-a 
năpârlire - Înregistrare dată și fotografie. 

- Vârsta a 3-a - de la 10 la a 15-a zi / a 3-a răsad 
- Data de înregistrare și fotografie. 
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- Varsta a 4-a - de la 16 la a 20-a zi / a 4-a năpâr-
lire - Înregistrare dată si fotografie. 

- Vârsta a 5-a - de la 21 la a 30-a zi - Data înre-
gistrării și fotografia. 

       Etapa a 3-a - Producerea coconului (aproxi-
mativ 15 zile) 

Insectele caută un colț în interiorul cutiei pentru 
a face coconul. Înregistrați data de începere a 
construcției coconului și fotografiați. 

Profesorul trebuie să îndrume elevul să observe 
răbdarea/calmul cu care animalele construiesc 
coconul. Odată ce coconul este terminat, întreabă 
ce se va întâmpla înăuntru. 

În interiorul coconului, procesul de transformare 
are loc, timp de aproximativ 10 zile, până la for-
marea individului adult, fluturele. 

 Etapa a 4-a - De la fluture la ou (molia trăiește 
aproximativ 13 zile) 

Pentru a pleca, fluturele rupe coconul. Înregistrați 
data plecării fluturilor. Desenați / fotografiați. 
W1 

Împerecherea fluturilor. Numărați numărul de 
ouă pentru fiecare ouat. 

Lecțiile 2-3 

Elevii își vor crea produsul: video; carte cu toate 
fotografiile și materialele produse în timpul ob-
servațiilor, desenelor și înregistrărilor lor de-a 
lungul diferitelor etape ale ciclului de viață al vi-
ermilor de mătase. 

W4 Ciclul de viață al viermilor de mătase 
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Elevii își vor prezenta produsele în clasă; comen-
tați aceste citate și faceți evaluarea activității. 

” Adevăratul înțelept așteaptă în liniște, așteaptă 
în pace cât lucrurile se schimbă. În acest fel, sim-
țim pacea, armonia, iar lumea își urmează cursul” 
Lao Tse 

      „Răbdarea este acceptarea calmă că lucrurile 
se pot întâmpla în altă ordine decât cea pe care o 
ai în minte.” David G. Allen 

       „Răbdarea nu este capacitatea de a aștepta, ci 
capacitatea de a păstra o atitudine bună în timp ce 
aștepți.” Joyce Meyer 

         „A pierde răbdarea înseamnă a pierde bătă-
lia.” Mahatma Gandhi 

        Întrebări de discuție: 

        Care este citatul tău preferat? De ce? 

        De ce aptitudini are nevoie o persoană pen-
tru a fi un adevărat înțelept (înțelept)? 

        Cum poți învăța să-ți dezvolți abilitățile de 
răbdare? 
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Evaluarea activității 

Notează-ți părerea cu un X. 

Elevii pot trimite feedback-ul și online, folosind google forms 

Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 

 

Acum sunt 
capabil să 

Foarte Bine    

 

Bine

 

Deficitar

 
Nu renunț 
chiar dacă 
mi se pare 

dificil 

   

Rămân calm 
chiar daca 

ceva mă de-
ranjează 

   

Aștept calm 
pentru a lu-
crurile să se 

întâmple 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Răbdarea 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Obicei – Răbdarea 

Dicționarul Webster definește răbdarea drept: ca-
pacitatea, obiceiul sau ideea de a avea răbdare; a 
suporta ceea ce este greu sau dezagreabil fără a te 
plange. Răbdarea reprezintă calitatea de a fi răb-
dător, punctul de sprijin atunci cand ne confrun-
tăm cu provocare, supărare, nenorocire sau du-
rere, însă fără plângere, pierdere a firii, iritare sau 
altele asemenea. 

Pentru un copil mic, răbdarea înseamnă „a conti-
nua, chiar dacă lucrurile se îngreunează; a rămâne 
calm atunci când cineva sau ceva te deranjează; 
și așteptând cu calm indiferent de circumstanțe.” 

Pentru copiii mici, lucrul la un meșteșug provo-
cator necesită răbdare deoarece poate fi tentant să 
fii frustrat sau să renunți dacă proiectul nu prinde 
contur rapid sau așa cum l-au imaginat ei. Ideile 
includ lipirea obiectelor mici, filetarea margele-
lor, desenarea unei grile și colorarea pătratelor de 
grilă într-un model. Vorbește despre cum răbda-
rea pe care au folosit-o când au pus meșteșugul 
împreună a dat roade în cele din urmă și cât de 
satisfăcătoare a fost să finalizeze proiectul. Vor-
bește despre modul în care ambarcațiunea ar fi 
arătat diferit dacă nu ar fi fost atât de răbdă-
tor/oare cu ea. 

Oferiți elevilor ocazia de a reflecta asupra a ceea 
ce îi înconjoară și ajutați-i să crească în răbdare 
studiind răbdarea unei păsări în cuibul ei, cres-
când propria lor grădiniță, crescând o plantă cu 
flori și așteptând ca aceasta să înflorească sau 
pregătirea unei bomboane din zahăr cristal.  
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Activitate/Joc 
Numele activității/jocului 

Formarea ”bomboanelor de răbdare” 

Vârstă /An de studiu 10 – 14 ani 

Durată 
40 minute  

(30 minute) lecție suplimentară 

Resurse și materiale 

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

Descriere specifică 

Plan de lecție pas cu pas 

Obiective de învățare: 

- să sprijine elevii în procesul de dobândire a răb-
dării.

- să aleagă câteva activități care îi pot ajuta pe co-
pii:

- să aștepte cu calm un eveniment sau o re-
compensă. 

- să fie mai tolerant cu defectele altora.

-să fie reduse fenomenele de temperament im-
pulsiv, atitudine exigentă și intoleranța față de
eșecurile altora.

  Etape 

1- În calitate de adult care supraveghează, fierbeți
o cană de apă pe plită.

2 - Scoateți oala de pe aragaz și cereți elevilor să 
vă ajute să amestecați cele trei căni de zahăr, câte 
o linguriță. (Acesta este primul exercițiu de răb-
dare.) Pe măsură ce elevii amestecă fiecare lingu-
riță de zahăr până se dizolvă, vorbiți despre
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situațiile în care este greu să aveți răbdare. Încu-
rajați-i să amestece cu sârguință. (Dacă zahărul 
nu este amestecat treptat, „bomboana pentru răb-
dare” nu se va forma corect.) Odată ce zahărul 
începe să se aglomereze pe fundul vasului, s-a 
adăugat suficient. 

3 – În final, turnați soluția saturată de zahăr într-
un borcan de sticlă transparentă. Dacă doriți, 
acum este momentul să folosiți colorant alimen-
tar pentru a nuanța apa cu zahăr. 

4 - Pentru a crea o suprafață de creștere pentru 
cristale, legați un șnur de lână sau bumbac de de 
un creion. Legați o agrafă sau o greutate similară 
sterilă, fără plumb, de celălalt capăt al sforii. 

5 - Atârnați sfoara în soluția de zahăr, asigu-
rându-vă că greutatea este foarte aproape de fun-
dul borcanului, dar nu atinge. 

6 - Mutați borcanul într-un loc într-un loc în care 
nu va fi deranjat, dar poate fi observat îndea-
proape. Acoperiți partea superioară cu un prosop 
de hârtie sau un filtru de cafea pentru a-l proteja 
de contaminare. 

7- Tot ce rămâne de făcut este să priviți și să aș-
teptați. Aproximativ 24 de ore după aceea, ar tre-
bui să vedeți formarea de cristale. Cristalele vor 
continua să se formeze până când zahărul este 
epuizat. 

8 - La final, scoateți cristalele și lăsați-le să se 
usuce. Le puteți salva sau permite elevilor să le 
mănânce. 

Pe măsură ce vă bucurați de gustul cristalelor de 
zahăr sau doar le priviți, acordați-vă timp pentru 
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a discuta cu elevii că trebuie să găsim puterea în 
noi, cea care ne ajută să avem răbdare. 

Așa cum cristalele nu au crescut imediat, uneori 
trebuie să așteptăm cu calm și este nevoie de timp 
pentru a obține ceea ce ne dorim, pentru a obține 
o recompensă din efortul nostru. 

Explicați-le că a avea răbdare este greu, dar cu 
puțin antrenament, este posibil și în cele din 
urmă, plin de satisfacții! 

Evaluarea activității 

Notează-ți părerea cu un X. 

Acum sunt 
capabil să 

Foarte Bine   

 

Bine

 

Deficitar 

 

Nu renunț 
chiar dacă 
mi se pare 

greu 

   

Îmi mențin 
starea de 

calm chiar 
dacă ceva 
mă deran-

jează 

   

Aștept cu 
calm să se 
întâmple 

schimbările 

   

A DOUA lecție - Exemple suplimentare 

Răbdare în natură 

Animalele manifestă o răbdare semnificativă în 
timp ce își incubează ouăle. Multe așteaptă 
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perioade semnificative de timp fără mâncare și 
apă pentru ca ouăle lor să eclozeze. 

Folosiți întrebările pentru discuție pentru a pre-
zenta elevilor ideea că păsările au răbdare. De 
obicei, păsările își incubează ouăle timp de cel 
puțin câteva săptămâni înainte de eclozarea pui-
lor. 

      1 - Cât timp trebuie să stea o pasăre pe ouă 
înainte de a ecloziona? 

      2 - Ce s-ar întâmpla dacă pasărea ar fi nerăb-
dătoare și ar plecat, lăsându-și ouăle prea mult 
timp? 

      3 - Există ceva ce aștepți cu greu? 

Pentru a le exersa răbdarea, cereți elevilor să facă 
zgomot de pasăre sau să ciripească data viitoare 
când sunt tentați să fie nerăbdători. De asemenea, 
puteți începe chiar dumneavoastră să ciripiți când 
vedeți un copil care începe să devină nerăbdător. 
Păsările ne pot aminti tuturor despre recompensa 
în urma fiecărei perioade de răbdare. Pentru răb-
darea lor, păsările sunt răsplătite cu un cuib plin 
de pui de păsări. De asemenea, atunci când mem-
brii familiei au răbdare unii cu alții, recompensa 
lor este o gospodărie liniștită. 

Maturarea fructelor 

Cumpărați niște fructe verzi, în avans. Aduceți-le 
la clasă și puneți-le elevilor să le guste când sunt 
verzi, apoi așteptați câteva zile și gustați-le când 
s-au copt. Explicați că viața este ca și cum ați aș-
tepta ca fructele să se coacă. Uneori, când suntem 
nerăbdători pentru lucruri și le cerem imediat, 
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rezultatul final va fi că nu vor părea la fel de bune 
ca și cum am fi așteptat. 

Puteți da exemple care sunt aplicabile vieții copi-
ilor dvs., cum ar fi un tort de ziua de naștere. 
Când un tort drăguț este decorat pentru o petre-
cere de ziua de naștere, este greu să așteptați până 
când oaspeții vin să mănânce, dar ar fi foarte dez-
amăgitor să le servim prietenilor un tort de ziua 
de naștere cu o bucată scoasă din el. 

 

 

Răbdarea 

GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei - Răbdarea 

Dicționarul Webster definește răbdarea drept: abilitatea, 
obiceiul sau simplul fapt de a avea răbdare; capacitatea 
de a îndura ceea ce este greu sau neplăcut fără să te 
plângi. Răbdarea reprezintă calitatea de a avea răbdare, 
de a suporta provocarea, enervarea, nenorocirea sau du-
rerea, fără plângeri, pierderea temperamentului, iritare 
sau altele stări neplăcute. 

Pentru un copil mic, răbdarea înseamnă „continuare, 
chiar dacă lucrurile devin dificile; păstrarea calmului 
când cineva sau ceva te deranjează; și așteaptarea cu calm 
transformarea lucrurilor”. 

Pentru copiii mici, lucrul într-o situație provocatoare ne-
cesită răbdare, deoarece poate fi tentant să fie frustrați sau 
să renunțe dacă proiectul nu prinde contur rapid sau așa 
cum au anticipat. Ideile includ lipirea obiectelor mici, fi-
letarea margelelor, desenarea unei grile și colorarea pă-
tratelor de grilă într-un model. Vorbiți despre răbdarea de 
care este nevoie uneori în timpul dezvoltării unui proiect 
și, în final, despre satisfacția de a vedea proiectul 
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finalizat. Oferiți-le elevilor ocazia de a reflecta asupra a 
ceea ce îi înconjoară și ajutați-i să crească cu răbdare, stu-
diind răbdarea unei păsări atunci când își construiește cui-
bul, răbdarea de care avem nevoie pentru a ne cultiva gră-
dina, răbdarea de care avem nevoie pentru a planta o 
floare, a o crește și așteptați să înflorească. 

Activitate/joc 
Așteptarea interactivă! 

Vârstă/ An de studiu 14 - 16 ani 

Durată 
30 minute 

De la 4 la 15 persoane 

Resurse și materiale 

Resurse online 

Laptopuri; cărți în format electronic; telefoane mobile; 
conexiune la internet. 

Acces la Google Classroom pentru a lucre in format 
online si pentru a bifa activitățile. 

 

Link de acces Google: 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3Ab-
TIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing 

Link Padlet: 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 

Link pentru autoverificare:  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

Rolă de lână sau ață de bumbac, un balon și o găleată (sau 
cutie de carton) puțin mai mari decât balonul plin. 

Notă: Dacă este vânt, poate fi necesar să puneți nisip în 
interiorul balonului. 

Descriere specifică Acces la google classroom. 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Plan de lecție pas cu 

pas 

Partajați prezentarea slide-urilor Google cu elevii și ex-
plorați-o în timpul orei. 

Link Google pentru slide-uri: 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3Ab-
TIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing 

Obiective de învățare 

- să fie încurajați elevii să crească în răbdare.

- să realizeze câteva activități care îi ajută pe copii în
exersarea răbdării.

- să aștepte calm, iar apoi să fie recompensați.

- să fie mai toleranți cu dificultățile altora.

- să lucreze în echipe și să se coordoneze cu ceilalți.

- să promovăm relațiile interpersonale și dezvoltarea în-
crederii în sine.

Etape de urmat 

Elevii vor fi rugați să-și împărtășească ideile pe Padlet-ul 
clasei despre următoarele subiecte: 

Definiți răbdarea. 

Când este nevoie de răbdare? 

Ți-ar plăcea să ai mai multă răbdare? 

Răspunsurile lor vor servi drept punct de plecare pentru 
activitate. 

Faza 1: 

1 - Elevii vor fi rugați să iasă afară sau să găsească un 
spațiu generos într-o cameră; trebuie să se alăture părin-
ților și fratelui/fraților sau surorii/surorilor; 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
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2 - Cereți elevilor să facă un cerc și să așeze o găleată în 
centru; 

3 - Elevul (sau unul dintre membrii famiei) ia vârful rolei 
și o apucă cu degetele; 

4 - Elevul alege o rudă din cerc, menționează o calitate a 
lui (a) și îi dă pasa mai departe (A); 

5 - Această persoană (a) face același lucru și continuă jo-
cul până când formează o pânză (B). 

Faza a 2-a: 

Acum că toată lumea a primit un compliment, trecem la 
următoarea fază: 

1 - Așezați balonul deasupra pânzei. 
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2 - Grupu trebuie să te ghideze cu răbdare, fără a-ți atinge 
mâinile, spre centru, pentru ca balonul să cădă în găleată. 

NOTĂ: dacă balonul cade pe pământ, puneți-l înapoi pe 

pânză și încercați din nou, până când în cele din urmă 

cade în găleată. 

Profesorul ar trebui să încurajeze elevii să fotografieze 
sau să înregistreze diferitele sarcini efectuate. Cele mai 
bune fotografii ale lor pot fi partajate cu colegii lor de 
clasă pe Padlet-ul clasei. 

Profesorul explică că nu este întotdeauna ușor să ai răb-
dare și să lucrezi în echipă, dar este esențial să atingi niște 
obiective! 

Lăudându-se reciproc, se promovează încrederea în sine 
și relațiile interpersonale, ceea ce facilitează munca de 
cooperare, în vederea unui scop comun. 

Evaluarea activității 

Link de autoevaluare: 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 or 

Bifează cu X răspunsul potrivit. 

Cum sunt ca-
pabil să 

Foarte Bine   

  

    Bine

 

Deficitar 

 

Nu renunț 
chiar dacă mi 
se pare greu 

   

Îndur / accept; 
să gestionez 
situații difi-
cile sau 
neplăcute fără 

   

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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să mă la-
mentez 

Îmi mențin 
starea de calm 
chiar dacă 
ceva mă de-
ranjează 

   

Aștept cu 
calm să se 
întâmple 
schimbările 

   

 

 

 

Răbdarea 

 GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei – Răbdarea / toler-

anța 

Având în școala noastră elevi din Angola, Mo-
zambic, Guineea, Brazilia și SEN, înțelegem că 
fiecare cuvânt contează. Cuvintele noastre pot 
consola și exprima faptul că înțelegem sau că 
„vedem” pe cealaltă persoană din fața noastră. Și, 
desigur, cuvintele noastre pot face opusul: pot 
răni, izola și face pe cineva să se simtă lipsit de 
importanță. 
Oferiți elevilor oportunitatea de a reflecta asupra 
impactului personal și social de fiecare dată cand 
interacționeză cu oamenii, în funcție de acel ceva 
care nu este în controlul lor. Ei vor identifica 
unele rădăcini ale intoleranței și prejudecăților și 
vor face brainstorming cu strategii și soluții pen-
tru a le depăși. 
În aceste lecții, elevii vor reflecta asupra cuvinte-
lor pe care le vor spune în viitor. Vor înțelege că 
este important să ne gândim la cuvintele pe care 
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le folosim, pentru că fiecare interpretează lucru-
rile diferit. La bine și la rău, cuvintele noastre 
semnalează valorile și convingerile noastre. Ei 
vor identifica, de asemenea, rădăcinile și conse-
cințele comportamentelor neincluzive și lipsote 
de toleranță.  

Activitate/Joc 

 

Namele activității/jocului: 
Cuvintele contează 

Vârstă /An de studio 
16 – 18 ani 

Durată Peste 5 x  45 minute de lecție 

Resurse și materiale 

Materiale online 

Padlet Acces la Google Classroom pentru a dis-
tribui activitatea; principia orientative, link-uri; 
pagini web; fișe de lucru; Google form (pentru 
chestionare); 
Laptopuri; cărți online; telefoane mobile. 
Caiete; pix sau creion; computer; copii după ”Cu-
vintele contează”. 

Plan de lecție pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecția 1 

Folosind cuvinte pentru a încuraja și a crea 

speranță și frumusețe. 

Profesorul le cere elevilor să urmărească câteva 
portrete cu diverse cuvinte scrise în partea de jos. 
Apoi, profesorul întreabă: ce văd ei asemănă-
tor/diferit la portrete. S-ar putea să vină cu: 
„Toate imaginile au un cuvânt”, „Majoritatea au 
o persoană sau o parte a unei persoane în ei”, 
„Toți au un cadru”, „Nu sunt toți colorați”, 
„Unele sunt alb și negru”, acestea sunt TOATE 
cuvinte pozitive. 
Apoi, după vizionarea videoclipurilor: „My 
WORD is ‘IMPACT’” (Cuvântul meu are im-
pact) videoclipul din My Intent and How Power-
ful Words (Cât de puternice sunt cuvintele) are, 

https://padlet.com/mariatiago/wordsmatter
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profesorul le pune elevilor câteva întrebări pre-
cum: Ce virtute vrei mai mult în viața ta? Ce pro-
vocare vrei să depășești în viața ta? Ce ești cel 
mai pasionat și ai vrea să faci mai mult în viața 
ta? 
Ei vor fi încurajați să scrie un cuvânt care să-i re-
prezinte și să ilustreze de ce au ales acel cuvânt. 
– Google slides* Padlet -Va fi disponibil în sala 
de clasă Google; Formulare Google. 
Ei vor arăta slide-urile colegilor de clasă și vor 
reflecta asupra puterii cuvintelor de a încuraja și 
de a crea speranță și frumusețe. 
 
 
Lecția 2 

 Cuvintele utile vs. jignitoare... Cuvintele sunt 
puternice! 
Elevii vor viziona videoclipurile și vor citi câteva 
articole pentru a înțelege mai bine impactul vast 
pe care cuvântul R îl are asupra persoanelor cu 
dizabilități. Să ajutăm la nerostirea cuvântului, 
odată ce cuvântul R doare. Cuvinte care dor; 
Odată vorbit; Puterea cuvintelor; Cuvintele dor ; 
Cuvântul R; Când este bine să rostești cuvântul 
R? 
  
Pune întrebări precum: 
a.  De ce crezi că oamenii îi tratează pe ceilalți în 
moduri neplăcute când nici măcar nu îi cunosc? 
b. Ce ar putea face pe cineva de vârsta ta să fie 
lipsit/ă de toleranță față de ceilalți? Motivele pot 
include influența familiei, prietenilor sau societă-
ții; insecuritate; frică; nefamiliaritate; ignoranţă; 
competitivitatea; nevoia de a se conforma; nevoie 
de putere; sau lipsa de educație. 
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c. În ce mod contează alegerea cuvintelor noas-
tre?
d. Cât timp a trecut de când ai auzit pe cineva fo-
losind R-Word?
e. S-a întâmplat asta la școală, într-o melodie,
într-un tweet sau într-un centru comercial sau res-
taurant?

Discutați ce alte opțiuni ar putea avea pentru a 
menține respectul față de ceilalți. 
Din discuție, elevii ar trebui să ințeleagă că de fi-
ecare dată, Cuvintele contează. Cuvintele noastre 
pot consola și exprima faptul că înțelegem sau că 
„vedem” pe cealaltă persoană din fața noastră. Și, 
desigur, cuvintele noastre pot face opusul: pot 
răni, izola și face pe cineva să se simtă nesemni-
ficativ. 
Ei ar putea înțelege că este important să ne gân-
dim la cuvintele pe care le folosim, pentru că fie-
care interpretează lucrurile diferit. 
Distribuiți link-ul cu Fișa 1 „Cuvintele contează”, 
care le cere elevilor să reflecteze asupra propriei 
modalități de a folosi cuvântul R, activ sau pasiv. 
1. Oferiți-le elevilor timp pentru a completa fișa1
și apoi discutați răspunsurile în clasă . Ce conclu-
zii pot trage elevii despre utilizarea cuvântului R
în școala lor? În comunitatea lor? Dar societatea
în general?
2. Împărțiți elevii în grupuri și rugați-i să împăr-
tășească exemple de când au fost victime, martori
sau făptuitori ai intoleranței sau discriminării de
orice fel.
a. Pe baza exemplelor, ar spune elevii că la școala
dumneavoastră există prejudecăți și intoleranță?
In comunitate?



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Dar prejudecățile și intoleranța în special față 
de cei cu dizabilități? Există ele la școală sau în 
comunitate? 
Lecția 3 

1. Provocați grupurile de elevi să facă unele cer-
cetări sau doar să identifice exemple din istorie 
când intoleranța și prejudecățile au avut un efect 
negativ și au  schimbat istoria. Exemplele includ 
moartea lui George Floyd; atacurile teroriste asu-
pra ziarului Charlie Hebdo din Paris, Holocaus-
tul, genocidul din Darfur, atacurile teroriste din 
11 septembrie și asasinarea lui Martin Luther 
King, Jr. 
 
Pune întrebări precum: 
A. Cum s-a schimbat lumea prin acest eveni-
ment?  
b. Cum au fost oamenii discriminați sau tratați di-
ferit din cauza a ceva ce nu puteau controla? 
c. Ce impact pozitiv, dacă există, a avut acest eve-
niment? 
d. Cum ar putea fi lumea diferită dacă acest eve-
niment nu s-ar fi întâmplat niciodată? 
Elevii își prezintă rezultatele întregii clase și fac 
o concluzie pentru întreaga clasă. 
 
Lecțiile 4 - 5 

Provocare: 

Alegerea elevului și vocea elevului 

Pentru această activitate, spuneți-le elevilor că 
vor crea un slogan, un poster, un videoclip, o po-
ezie sau un flyer pentru a-și influența colegii pen-
tru a ajuta la inversarea tendințelor de utilizare a 
cuvântului R, intoleranță și prejudecăți față de cei 
cu dizabilități. 
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Elevii își vor prezenta produsele în clasă, vor vota 
cele mai bune care vor fi difuzate pe rețelele de 
socializare ale comunității și vor face evaluarea 
activității. 
Scopul este să fie inițiați pe calea care îi face să 
reflecteze asupra lucrurilor pe care le vor spune 
în viitor. Ei vor înțelege că este important să ne 
gândim la cuvintele pe care le folosim, pentru că 
fiecare interpretează lucrurile diferit. Conversația 
noastră va rămâne în subconștientul lor, așa că 
data viitoare când vor vedea pe cineva folosind 
cuvântul R sau denigrând o altă persoană, discu-
ția aceasta îi va face să se simtă atât de inconfor-
tabil, încât sunt nevoiți să acorde atenție senti-
mentelor lor. 
Elevii își vor oferi feedback prin formulare 

Google 

Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

1. Evaluarea activității

Acum sunt 
capabil/ă 

să 

Foarte 
Bine 

Bine Deficitar 

Reflectez 
la cu-

vintele pe 
care le 

folosesc 

Reflectez 
la puterea 
alegerii 

cuvintelor 
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Identific 
impactul 
unor cu-

vinte 
asupra 

celorlalți 

   

Identific 
con-

secințele 
comporta-
mentului 
nepotrivit 
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Empatie 

GRUPA DE VÂRSTĂ 6 – 10 

Obicei – Empatia 

Descrierea și importanța în școală 

Empatia este capacitatea de a recunoaște, înțelege 
și simți emoțiile celorlați pornind de la propriile 
experiențe de viață. 
Empatia este un tip de comportament prosocial 
care joacă un rol important în dezvoltarea ar-
monioasă a pre-adolescentilor (10/11-14/15 ani). 
Necesitatea creșterii numărului de relații inter-
personale este o caracteristică a acestei etape de 
dezvoltare. Un copil preadolescent empatic are 
capacitatea de a se pune imaginativ în locul celor-
lalți, de a înțelege punctul lor de vedere, stabilind 
relații profunde și conexiuni emoționale cu ei. 
Aceasta contribuie la integrarea acestora în ca-
drul grupului școlar, care este și premisa unei 
evoluții școlare optime. 
 

Activitate/Joc 

 

 

 

Numele activității/jocului 

”Sentimentele”  
” Jocul pantofilor” 
” Ochelarii empatici” 

Vârsta/clasa 6-10 ani 

Durata 50 minute 

Resurse și materiale 

 

 

 

Empathy- Best Inspirational Story  

https://www.you-

tube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 

”I am puzzle –Daily Jigsaw Puzzle”- sursa Go-
ogle 
” Ochelarii empatici”- imagine de decupat pentru 
prezentarea jocului de rol 

Descriere 

 

Plan de lecție pas cu pas 

 

 

 
I.Moment organizatoric-1 minut 
II. Captarea atenției 
- vizionare film Empathy 2:47 minute 
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-discuții generalizatoare despre film și mesajul 
transmis  2-3 minute 
III. Anunțarea temei și a obiectivelor propuse -
1minut 
IV. Dirijarea învățării                                             12 
minute 
-explicarea termenului ”empatie”, prin raportarea 
la relația dintre personajele principale ale materi-
alului vizionat.  
-Metoda ”Ciorchinele”- completare pe baza 
întrebărilor adresate elevilor, evidențiind valorile 
morale care stau la baza acestei trăiri. 
- Analizarea triunghiului  emoțiilor, Eu în raport 
cu ceilalți-explicare, analiză, înțelegere a 
relațiilor dintre oameni ( simpatie, antipatie, em-
patie)- aspecte definitorii, diferențe, asemănări  
-proverbe/zicători  
 
Jocuri didactice: 
 
”I am puzzle –Daily Jigsaw Puzzle”- sursa 
Google 
 8 minute 
Rezolvarea online a unui puzzle ce are ca imag-
ine o secvență din filmul vizionat. 
 
”Sentimentele”- exercițiu de analiză și discuții     
5 minute 
       ”Am  intrat într-un colectiv nou de copii și a 
trebuit să fiu mai bun, să țin pasul cu ei la 
învățare.”  
        Cum s-a simțit acest copil? ( ...) Cum credeți 
că a depășit această situație? (...)  
”Jocul pantofilor”- se numesc 2-3 elevi pentru 
joc. Fiecare  
copil se ”încalță” cu papucii unui alt copil din 
clasă, la alegere.        Fiecare va descrie person-
alitatea celuilalt, pasiuni, preferințe culinare, 
sportive, culturale, din prisma celui reprezentat.  
   



GHID METODIC 

       

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-06127 
176 

4 minute 
 
” Ochelarii empatici!”- se desenează și decu-
pează imaginea ochelarilor. Copiii au sarcina de 
a analiza  povestea spusă ( de către profesor), din 
prisma ochelarilor magici, care spun doar 
adevărul. 
 
Cine are dreptate?... 
 
       ” Într-una din zile, Matei a sosit la școală și 
a descoperit că albumul său de mașinuțe este in-
complet .  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 înțel-
egea 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 im-
portantă pentru el! De ce i-a luat-o fata aceea 
roșcată? Degeaba? ....Preț de câteva clipe s-a gâ-
ndit 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 contin-
uați povestea... Ce credeți că s-a întâmplat mai 
departe? 
         Elevii continuă povestea, exprimând em-
patic gândurile și emoțiile lor față de personajul 
respectiv. 
12 minute 
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Feedback-ul activității     1 minut 
Aprecieri verbale asupra activității desfășurate. 
Elevii oferă feedback despre ceea ce au învățat și 
cum s-au simțit în această activitate.     

Empatia 

GRUPA DE VÂRSTĂ 10 – 14 

Obicei– Empatia 

Descrierea si importanța în școală: 
Empatia reprezintă abilitatea de a recunoaște, în-
țelege și trăi emoțiile celorlalți, pornind de la pro-
priile noastre experiențe de viață. 
Empatia este un comportament prosocial im-
portant pentru dezvoltarea armonioasă a preado-
lescenților (10/11-14/15 ani). Nevoia de multi-
plicare a relațiilor interpersonale constituie o ca-
racteristică a acestui stadiu de dezvoltare. Pu-
berul care este empatic are capacitatea de a se 
transpune imaginativ în locul altor persoane, de a 
înțelege punctul de vedere al acestora, 
conectându-se emoțional și stabilind relații pro-
funde cu aceștia. Acest fapt contribuie la o mai 
bună integrare a acestuia în grupul școlar, prem-
isă pentru o evoluție școlară optimă.

Activitate/Joc 
Denumirea activității/joc: 
Detectivii empatiei – Pune-te în papucii mei! 

Vârsta/Clasa 
10-14 ani

Durata 50 minute 

Resurse și materiale 

Resurse spaţiale: sala de clasă/spațiul virtual;
temporale: 50 de minute 
Strategii  didactice:  
Metode şi procedee: icebreaker, brainstorming, 
conversaţia euristică, problematizare, vizionare 
videoclip; 
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Mijloace: prezentarea interactivă folosind instru-
mente digitale (www.mentimer.com), versiunea 
prezentării accesibilă elevilor pe telefon 
(www.menti.com),  
Resurse digitale: videoclipul ”Brené Brown on 
Empathy”; animation: Katy Davis (AKA Gob-
blynne) www.gobblynne.com, disponibil pe You 
Tube la adresa 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369
Jw 
Joc wordwall ”Răspunde cu empatie”: 
https://wordwall.net/ro/resource/12877422 
Forme de organizare a activităţii: frontal, indi-
vidual/cu prezența fizică a elevilor sau online, 
folosind platforma educațională MS Teams. 

Descriere 

Planul lecției pas cu pas 

 

 

 

Stabilirea regulilor activităţii (activitate fron-
tală, 2 min), Prof. creează cadrul adecvat des-
făşurării activităţii prin prezentarea scopului ac-
tivităţii, discutarea regulilor comunicării în grup. 
Încurajăm elevii să stabilească ei regulile activi-
tăţii. 
Captarea atenției, icebreaker (exercițiu de aso-
ciere rapidă și inedită a unor cuvinte, derulat 
frontal, cu toți participanții la activitate, timp de 
2 minute) -”Nu există .... fără ...” Moderatorul 
rostește, de exemplu, propoziția ”Nu există viitor, 
fără trecut”. Un alt participant va continua formu-
larea, folosind ultimul cuvânt rostit și asociindu-
l cu un nou cuvânt: ”Nu există trecut, fără spe-
ranță” șa.m.d. În încheierea exercițiului, subli-
niem ideea conectării participanților cu un spațiu 
comun, al prezenței împreună, dar și al reflecției 
și dialogului. 
Anunţarea temei şi obiectivelor activităţii (ac-
tivitate frontală, expunere, 3 min). Profesorul in-
vită elevii să acceseze prezentarea interactivă, fo-
losind aplicaţia Mentimer 
(https://www.menti.com).  

https://www.menti.com/
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Profesorul invită elevii să formuleze răspunsurile 
lor la întrebarea: Ce înțelegi prin ”empatie”? 

Scrie cuvintele asociate empatiei. (brainstor-
ming, 5 minute). 
Conturăm semnificația cuvântului ”empatie”, așa 
cum reiese din exemplele elevilor.  
Clarificăm sensurile diferite ale conceptelor de 
”empatie” și ”simpatie”:  

Empatie= înțeleg ce gândește și ce simte celălalt 

și mă transpun în ”papucii” celuilalt, adică  îmi 

pot schimba perspectiva proprie pentru a vedea 

și punctul celuilalt de vedere 

Simpatie= Atracție, înclinare, afinitate pe care 

cineva o simte față de o persoană sau pe care o 

inspiră cuiva; afecțiune; în acest caz nu-mi pără-

sesc perspectiva proprie, nu fac abstracție de 

propriile gânduri. 

Sumarizăm care sunt caracteristicile unei per-

soane empatice (activitate frontală, conversație 
euristică 5 min.): elevii descriu care sunt caracte-
risticile unei persoane empatice. Pentru fiecare 
caracteristică desenează/numesc un simbol sau o 
imagine. 
 

De exemplu:  

Sunt empatic dacă: 

- mă pot ”pune în papucii celuilalt”, 

adică înțeleg emoțiile, sentimentele, ideile sau 

acțiunile sale 

- transmit cu prietenie și respect faptul 

că înțeleg ce gândește și ce simte celălalt 

- îmi pot schimba perspectiva proprie 

pentru a vedea și punctul celuilalt de vedere. 
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Elevii oferă un răspuns argumentat la întrebarea: 
Mă nasc sau devin empatic? (activitate frontală, 
problematizare/dezbatere, 5 min.)
• copiii mici reacționează spontan la su-
ferința altora; devin mai empatici, pe măsură ce
părinții îi atenționează asupra  consecințelor fap-
telor lor;
• imităm în mod natural, în mai puțin de
jumătate de secundă, postura, expresia, vocea ce-
luilalt (Monkey see, monkey do!);
• ești cu atât mai empatic cu o altă per-
soană cu cât ai trăit și tu  în trecut o situație ase-
mănătoare (foamea, de exemplu).
Selectează acțiunile care crezi că sunt necesare 

pentru a deveni o persoană empatică (activi-
tate interactivă, în care elevii oferă răspunsul lor 
individual, folosind www.menti.com, 5 min.) 
• Observ ce simte  celălalt și îi accept
sentimentele, oricât de intense ar fi ele (ex: furie,
tristețe, frustrare, dezamăgire etc);
• Ascult ceea ce spune celălalt și nu mă
gândesc la ceea ce voi spune în continuare;
• Întreb pentru a-i înțelege și mai bine
perspectiva, pentru a verifica dacă am înțeles
precis, exact;
• Mă deschid dialogului cu celălalt  cu
curiozitate, bunătate și respect, fără a-i da sfaturi
sau a-i rezolva problema.

Evaluare (Profesor - Elevi, 5 minute): 
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Wordwall game ”Answer empathically”: 
https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

 

Incheierea activității (Profesor - Elevi, 5 mi-
nute): Eevii oferă feedback asupra celor învățate 
și asupra modului în care s-au simțit pe parcursul 
activității.   

 

Empatia 

GRUPA DE VÂRSTĂ 14 – 16 

Obicei – Empatia 

Descrierea și importanța în școală 

Dicționarul Cambridge definește empatia ca fiind 
„abilitatea de a împărtăși sentimentele sau expe-
riențele altcuiva, imaginându-și cum ar fi să fii în 
situația lor”. Ipoteza noastră este că cei care 
părăsesc școala cu abilități mai fine de recuno-
aștere a emoțiilor evaluează cu mai multă încre-
dere ceea ce se întâmplă în interacțiunea socială, 
că un grad mai ridicat de perspectivă emoțională 
într-o interacțiune socială duce la o evaluare mai 
favorabilă a atingerii obiectivelor și facilitează o 
tranziție mai ușoară de la școală la muncă. 

Activitate/Joc 
Călătoria în timp 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Vârsta/Clasa 14-16 ani

Durata 50’ 

Resurse și materiale Fișe de lucru, imagini, laptop, Internet 

Descriere 

Plan de lecție detaliat 

1.Pregătirea activității (3 minute)

Profesorul se asigură că toți elevii s-au 
alăturat sesiunii online. Profesorul deschide toate 
documentele care vor fi partajate la oră pe ecran 
pentru a economisi timp în timpul cursului 
online. 

2. Captarea atenției elevilor (2 minute):

Profesorul le spune elevilor că provocarea de 
astăzi se referă la a se pune în locul altcuiva și a-
i monitoriza sentimentele și îi întreabă dacă au 
avut vreodată această experiență. 

3.Introducerea temei și a obiectivelor lecției (5

minute):

Profesorul folosește tabla digitală pentru a scrie 
cuvântul „Empatie”. Îi întreabă pe elevi dacă au 
auzit cuvântul înainte și le îndreaptă atenția către 
descrierea termenului pe care îl au în caietul de 
activitate. (Dacă elevii nu au foaia de lucru, pro-
fesorul partajează ecranul). Profesorul cere mai 
multor elevi să citească textul cu voce tare și ver-
ifică dacă au înțeles conceptul. Profesorul ii in-
formează pe elevi că obiectivul lecției este de a 
crea cadrul pentru ca ei să pună în practică ceea 
ce au citit și să se monitorizeze în timpul și la 
sfârșitul activităților. 

4.Conducerea elevilor către subiect și stârni-

rea curiozității acestora.
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Elevii sunt rugați să analizeze și să scrie despre o 
situație în care au simțit emoții pozitive sau neg-
ative pentru că altcineva a simțit așa. (5 minute) 
Profesorul îi trimite aleatoriu în sălile de lucru, în 
grupuri de 3 sau 4. Elevii împărtășesc povestea în 
grupuri de 3-4. În timp ce ascultă experiențele co-
legilor lor, aceștia își exersează ascultarea em-
patică și evaluează felul în care se simt în timp ce 
ascultă (10 minute). 
 
La final, ei discută cu profesorul cum s-au simțit 
în timp ce își împărtășeau povestea versus as-
cultarea altora (7 minute). 
 
5. Consolidarea abilităților empatice ale ele-

vilor prin intermediul unei activități distrac-

tive: Călătoria în timp 

 
Acest exercițiu își propune să stimuleze empatia 
elevilor, folosindu-și imaginația pentru a intra în 
pielea cuiva care provine din Evul Mediu. Pentru 
a-și introduce mai bine rolurile, elevii primesc o 
poză cu o gospodărie din acel moment. 
● Elevii sunt împărțiți în perechi și trimiși în săli 
de lucru. (3 minute) 
● Elevul A își imaginează că a călătorit în timp 
din Evul Mediu până în 2021 și dorește să învețe 
despre instrumentele și tehnologiile moderne. 
● Elevul B alege un obiect sau o tehnologie din 
zilele noastre (de exemplu, un smartphone, un 
laptop, internetul etc.) și îl descrie elevului A, ști-
ind că este un țăran medieval. 
● Elevul A trebuie să asculte cu atenție și să 
încerce să ghicească care este obiectul. El/ea 
poate pune întrebări fără a folosi limbajul mod-
ern, deoarece provine dintr-o altă perioadă. (7 mi-
nute) 
Elevii se întorc în sala principală și împărtășesc 
întregii clase experiențele lor. Cei care au jucat 
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rolul elevului A descriu cum au simțit să asculte 
în timp ce și-au imaginat că sunt altcineva. Elevii 
B vorbesc despre cum a fost să explici ceva cuiva 
diferit de ei. (10 minute) 
 
6. Închiderea sesiunii 

 
Profesorul termină ora dând feedback (pozitiv) 
elevilor pentru participarea lor. (3 minute) 

 

Empatia 

GRUPA DE VÂRSTĂ 16 – 19 

Obicei – Empatia 

Descrierea și importanța în școală 

Dicționarul Cambridge definește empatia ca fiind 
„abilitatea de a împărtăși sentimentele sau expe-
riențele altcuiva, imaginându-și cum ar fi să fii în 
situația lor”. Ipoteza no-astră este că cei care 
părăsesc școala cu abilități mai fine de recuno-
aștere a emoțiilor evaluează cu mai multă încre-
dere ceea ce se întâmplă în interacțiunea socială, 
că un grad mai ridicat de perspectivă emoțională 
într-o interacți-une socială duce la o evaluare mai 
favorabilă a atingerii obiectivelor și facilitează o 
tranziție mai ușoară de la școală la muncă. 

Activitate/Joc Și eu ma pot schimba! 

Vârsta/Clasa 16-19 ani 

Durata 50’ 

Resurse și materiale 

Video online, laptop, fișă de lucru, aplicația 

Mentimer (https://www.menti.com  ); video-

clip disponibil la https://www.face-

book.com/LiamDineen/vi-

deos/1050094668811514   
 

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

 

Plan de lecție pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stabilirea regulilor activității 

(Profesor-Elevi, 2 minute) 

 
Profesorul creează cadrul adecvat pentru desfășu-
rarea activității și introduce scopul activității pre-
cum și regulile de interacțiune în grup. Profesorul 
îi încurajează pe elevi să vină cu propriile reguli. 
 
2. Enunțarea temei și a obiectivelor 

Profesor- al activității (Profesor-Elevi, 3 mi-

nute).  

 
Profesorul invită studenții să acceseze prezen-
tarea interactivă prin aplicația Mentimer 
(https://www.menti.com ). 
Profesorul invită elevii să dea răspunsuri la 
întrebarea: Ce înseamnă cuvântul „empatie” 
pentru tine? Notați cuvintele pe care le asociați cu 
empatia. (5 minute). 
 
Elevii deduc sensul cuvântului „empatie” așa 
cum rezultă din exemplele din „norul de cuvinte” 
pe care l-au creat. (5’) 
 
3. Activitate de pre-vizionare - dezbatere:  
 

Poate fi antrenată empatia sau este o trăsătură 
înnăscută? (6 minute) 
Profesorul împarte clasa în două grupuri mari, 
unul care susține ideea că empatia este o trăsătură 
înnăscută, iar celălalt care crede că poate fi an-
trenat și cere ambelor grupuri să vină cu argu-
mente atât pro, cât și contra pe subiect. 
 
4. Scurtă sesiune video urmată de discuții 

în clasă 

 
Această activitate își propune să-i ajute pe elevi 
să-și antreneze empatia spunând povestea 

https://www.menti.com/
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altcuiva, concentrându-se în același timp pe per-
spectivele emoționale și cognitive ale altora. 
● Elevii urmăresc o scurtă animație despre modul 
în care un bărbat se transformă din acționarea 
egoistă și refuzul de a-i ajuta pe alții, chiar dacă 
i-ar putea ajuta cu ușurință și ar putea să fie ama-
bil cu ceilalți. Videoclipul se gaseste la acest link  
(5 minute) 
 
● După aceea, elevii povestesc cu propriile 
cuvinte ce sa întâmplat în videoclip. Sarcina lor 
este să depășească imaginile și faptele ima-
ginându-și cine erau personajele și sentimentele, 
gândurile, speranțele și motivațiile lor. (5 minute) 
 
● Lucrând în grupuri de trei, elevii împărtășesc 
narațiunea cu colegii lor și discută opiniile lor 
despre personaje și comportamentele lor. (5 mi-
nute) 
● Apoi, elevii reflectează asupra modului în care 
s-au simțit vizionarea videoclipului, scriind 
narațiunea și descoperind punctele de vedere ale 
colegilor lor. Urmează o discuție cu toată clasa. 
(5 minute) 
 
5. Activitate de conștientizare post-vi-

zionare a clipului 
 
Această activitate se concentrează pe aprofunda-
rea înțelegerii de către elevi a empatiei. De ase-
menea, îi ajută să găsească modalități de a-și con-
solida empatia. 
● Elevii sunt împărțiți în trei grupe. 
● Echipa A trebuie să găsească cât mai multe 
beneficii ale empatiei. 
● Echipa B trebuie să identifice câteva posibile 
capcane ale empatiei. 
● Echipa C trebuie să se gândească la două tipuri 
de practici pe care le-ar putea integra în viața 
reală: (1) pentru a-și stimula și întări empatia; (2) 
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pentru auto-îngrijirea pentru a-și recupera și păs-
tra resursele emoționale. (7 minute) 

● Apoi, echipele A și B își dezbat opiniile. Elevii
echipei C ascultă cu atenție, își ajustează ideile de
personale, dacă este necesar, și împărtășesc
soluțiile lor colegilor. (7 minute)

6. Încheierea activității (Elevi - Profesor, 5 mi-

nute): Elevii oferă feedback despre ceea ce 
tocmai au învățat, despre cum s-au simțit pe par-
cursul activității. 
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