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I. Notă de prezentare 

a) Structura și elementele de noutate ale programei 

Prezentul material reprezintă o propunere de Opțional ca disciplină nouă, pentru aria 

curriculară Om și societate, realizat în cadrul Proiectului ”Reușim împreună!”, nr. contract: 2020-

EY-PICR-0002 în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 

finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Opționalul se adresează elevilor de nivel primar și 

gimnaziu și are la bază concepte prezentate în cadrul programelor de formare cu tematica: 

„Educaţia centrată pe elev într-un mediu inclusiv”, „Educație incluzivă pentru copiii proveniți 

din medii multiculturale”, ”Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre 

prevenirea și combaterea discriminării” organizate în cadrul proiectului.  

Scopul acestui opțional este educarea unei grile de lectură a diversității etnice și culturale 

bazate pe deschidere și conștientizarea apartenenței axiologice comune,  activitățile fiind flexibile 

și adaptate cerințelor educaționale într-un mediu incluziv. 

Opționalul a fost conceput în jurul a  5  teme , după cum urmează: 

• Alteritate și identitate: definirea identității proprii ca o sinteză a culturii proprii și a 

culturilor minorităților din arealul geografic comun; 

• Toleranță și integrare: înlocuirea expectanțelor etnocentrice cu o permeabilitate 

crescută față de existența unor cutume, norme, stiluri de viață diferite de cele validate de 

cultura dominant / majoritară. 

• Procesele de influență socială și rolul lor în formarea judecăților, schimbarea 

acestora, creșterea coeziunii sociale și reducerea anomiei – conformismul, obediența, 

influența minorității, polarizarea de grup, gândirea de grup; 

• Receptarea critică a conținuturilor vehiculate în mass-media cu privire la 

minorități, dar și alte grupuri sociale periferice: diferențierea între știrile false și știrile 

obiective. 

• Scheme narative și rescrierea conștiinței colective: mituri, clișee care există în cultura 

română privitoare la etnia rromă. 

 

     Elementele de inovare pe care le aduce prezentul opțional constau în amorsarea unor 

reprezentări sociale pozitive privitor la identitatea intragrupală și extragrupală. Acestea sunt clar  

evidențiate în cadrul opționalului ca parte separată față de alte conținuturi. 
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    Valoarea adăugată față de alte opționale este activarea comportamentală în direcția 

acceptării mediului multicultural și distrugerea prejudecăților prin atitudinile  de testare a realității. 

     Transferabilitatea va fi asigurată prin variabilele mediatoare gândire laterală, gândire 

divergentă cu aplicabilitate directă în toate domeniile curriculare. 

 

b. Armonizarea cu conceptele cheie ale programului de incluziune a copiilor romi în 

școală și cu principiile și valorile sistemului educațional 

- Predarea centrată pe elev; 

- Educație incluzivă pentru copiii proveniți din medii multiculturale; 

- Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre prevenirea și combaterea 

discriminării. 

 

 

II. Competențe generale și specifice 

 

Competențe generale:  

1. Cunoașterea și autocunoașterea identității etnice și a alterității; 

2. Practicarea unei atitudini tolerante; 

3. Receptarea și crearea valorilor culturale și intraculturale. 
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III. Conținuturi 

Organizare tematică: 

1. Alteritate și identitate: definirea identității proprii ca o sinteză a culturii proprii și 

a culturilor minorităților din arealul geografic comun; 

2. Toleranță și integrare: înlocuirea expectanțelor etnocentrice cu o permeabilitate 

crescută față de existența unor cutume, norme, stiluri de viață diferite de cele 

validate de cultura dominant / majoritară. 

3. Procesele de influență socială și rolul lor în formarea judecăților, schimbarea 

acestora, creșterea coeziunii sociale și reducerea anomiei – conformismul, 

obediența, influența minorității, polarizarea de grup, gândirea de grup; 

Competențe generale Competențe specifice 

 1.  Cunoașterea și autocunoașterea identității  

etnice și a alterității 

1. 1 Definirea identității proprii în raport cu 

ceilalți; 

1. 2 Promovarea interesului și respectului 

pentru valorile propiei culturi și pentru 

culturile etnicilor; 

1. 3 Dezvoltarea unei atitudini pozitive față 

de sine ca persoană unică și valoroasă; 

1. 4 Identificarea propriilor repere de 

identitate culturală, prin raportare la 

sisteme de referință culturale variate; 

2.  Practicarea unei atitudini tolerante 2. 1 Practicarea toleranței în relațiile 

cotidiene profesori-elevi-părinți; 

2. 2 Cunoaștere, înțelegere și respect  față de 

diversitatea etnică; 

3. Receptarea și crearea valorilor culturale și 

intraculturale 

3. 1 Analiza influenței sociale și a rolului ei 

în formarea judecăților; 

3. 2 Perceperea și conștientizarea 

informațiilor din mass-media cu privire 

la etnia rromă. 
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4. Receptarea critică a conținuturilor vehiculate în mass-media cu privire la 

minorități, dar și alte grupuri sociale periferice: diferențierea între știrile false și 

știrile obiective. 

5. Scheme narative și rescrierea conștiinței colective: mituri, clișee care există în 

cultura română privitoare la etnia rromă. 

Exemple de activităţi de învăţare : 

a) Exerciții: 

- Știu cum te simți 

-Cercurile identității 

- Copacul cuvintelor (feedbackul pozitiv) 

- Comunicarea  eficientă 

- Comunicarea interculturală 

- Lectură în lanț ;  

- Eseu: ,,Arta de a fi tolerant” 

- ,,Jocul, mijloc de incluziune socială”  - activitate cu caracter sportiv 

- Tic-tac-toe 

- Mărțișorul special 

- Caracatița influențelor negative 

 

b) Jocuri de rol 

c) Jocuri de mimă 

d) Studiul de caz 

e) concurs/joc  de poezii; 

f) Metoda cadranelor; 

g) Turul galeriei 

h) Proiect individual sau în echipă, la alegere; 

i) Vizionare de clipuri 

j) Realizarea de desene, fotografii, postere, portofolii 

 

        IV. Sugestii metodologice  

Strategii didactice utilizate: 

Metodele folosite în cadrul procesului de formare vor permite deopotrivă achiziția 

informațiilor, formarea comportamentelor și a atitudinilor și manifestarea performanțelor. Se va 

include o gamă divesificată de metode și procese: lucrul în echipă, lucrul individual, discuțiile de 

grup, brainstorming, jocurile, atelierele, jocul de rol, instruirea directă, simularea, investigația, 
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studiul de caz, animația socio-educativă, proiectul, vânătoarea de comori, origami, public speaking, 

storytelling, open space technology, writing theatre etc.  

Asigurarea reflecției : Elevii vor fi încurajați să reflecteze asupra procesului lor de învățare.  

Planificarea evaluării : fiecărei activități îi va fi corelat un proces de evaluare/autoevaluare 

care să urmărească atingerea obiectivelor propuse.  

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a predării şi învăţării. Se urmăreşte cu prioritate 

abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode 

precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, 

autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în 

acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, adaptate vârstei.  

 

V. EVALUARE 

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a predării şi învăţării. Se urmăreşte cu prioritate 

abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode 

precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, 

autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în 

acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, adaptate vârstei.  

Metodele și instrumentele de evaluare trebuie adecvate contextelor și obiectivelor procesului 

de învățare, modulându-se atât pe educația formală cât și pe cea nonformală, astfel încât să permită 

măsurarea stadiului de dezvoltare a abilităților de viață. Observarea sistematică a comportamentului 

celor formați, analiza de caz, jurnalul reflexiv, proiectul, portofoliul, jocul de rol sunt câteva dintre 

metodele ce pot înregistra progresul, în aceste contexte de formare.  

Cel mai exigent instrument de evaluare a progresului înregistrat de elevi, instrument care își 

diversifică permanent metodele de evaluare și care oferă școlii un feed-back continuu, rămâne, însă, 

viața reală. În momentul în care vom obține participarea cu plăcere și cu interes la orele prevăzute 

pentru acest pentru acest curs opțional, colaborarea între copiii români și romi și integrarea acestora 

în școală, putem face o evaluare pozitivă a performanțelor. 
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re%5D.pdf 

• http://www.antidiscriminare.ro/forme‑ale‑discriminarii 

• http://www.cncd.org.ro/ 
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MODULUL I: ALTERITATE ȘI IDENTITATE 

 

Identitatea unei persoane este definită atât prin auto‑identificare (modul în care noi ne 

definim), cât şi prin hetero‑identificare (modul în care ne definesc ceilalți). La nivel individual, 

identitatea este strâns legată de nevoia de a relaționa cu ceilalți, cu societatea, precum şi de 

percepția propriei autonomii. Adesea, identitatea pe care o persoană şi‑o asumă este diferită de 

cea „dată” de alții. Modul în care noi ne percepem este diferit de modul în care ne percep 

ceilalți. 

Identitatea culturală se referă la identificarea cu un anumit grup sau la sentimentul de 

apartenență la acesta pe baza mai multor categorii culturale, incluzând naționalitatea, etnia, 

rasa, sexul şi religia. Identitatea culturală este construită şi întreținută prin procesul 

împărtăşirii cunoaşterii colective, precum tradițiile, patrimoniul, limba, estetica, normele şi 

obiceiurile. 

        Pentru cunoașterea și autocunoașterea identității  etnice și a alterității de către elevi ,  

propunem următoarele activități: 

 

 Titlul activității: Știu cum te simți 

 

1. Durata: 50 de minute;  

2. Nivel: cl V-VIII 

3. Competența generală:  Cunoașterea și autocunoașterea identității  etnice și a 

alterității;                                                                                                             

4. Competența specifică: 

1. 1 Definirea identității proprii în raport cu ceilalți;      

1. 3 Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine ca persoană unică și valoroasă;                                                                     

5. Obiective urmărite: 

La sfârșitul activității elevii vor ști:  

O1- dezvoltarea empatiei; 

O2- acceptarea punctelor de vedere alternative; 

6. Metode și procedee: exercițiu,explicația, observația, conversația euristică.    
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7. Resurse: coli albe, creioane colorate.                                                                                  

8. Descrierea activității:                                                                                            

Ideea activităţii este de a plasa elevii, în plan imaginar, în diferite situaţii ipotetice sau reale, 

în care să fie obligaţi să privească lucrurile şi să acţioneze din punctul altcuiva de vedere. 

Se pot găsi multe variante de desfăşurare a acestui tip de activitate, din care prezentăm aici 

două. Pornind de aici se pot face modificări şi se pot crea noi variante de exerciţii. 

 

 

Varianta I 

Se lucrează cu un număr de 5 – 7 elevi, restul clasei fiind observatori. După un anumit timp 

rolurile pot fi schimbate, fiind implicaţi şi alţi elevi din clasă. Acest lucru este indicat mai curând 

dacă v‑aţi rezervat mai mult de o oră pentru activitate. 

Se dă o situaţie (reală sau imaginară din viaţa clasei sau chiar viaţa personală a elevilor), 

elevii participanţi asumându‑şi fiecare rolul unei persoane implicate în respectiva situaţie. Discuţiile 

care vor urma vor fi purtate de fiecare participant din punct de vedere al persoanei pe care o 

reprezintă. 

De exemplu, se prezintă situaţia unui elev care riscă să fie exmatriculat pentru că a bătut un 

coleg. În acest caz, pot exista rolurile: elevul «problemă», mama/tatăl acestuia, dirigintele, 

directorul şcolii, elevul agresat, mama/tatăl elevului agresat. 6 elevi din clasă îşi vor asuma aceste 

roluri, purtându‑se o discuţie între cele 6 personaje, pe tema situaţiei create. 

 

Varianta II 

Se lucrează cu toată clasa, împărţită pe grupe de 5 – 6 persoane. Se lucrează tot pe o situaţie 

‑problemă, aleasă de comun acord cu clasa, diferenţa faţă de prima variantă apărând în distribuirea 

rolurilor: fiecare grup din clasă va primi câte un “rol”, având sarcina de a răspunde la câteva 

întrebări din punct de vedere al personajului respectiv: “Care este cauza apariţiei acestei 

probleme?”, “Ce puteam eu să fac pentru a o preveni?”, “Ce pot să fac acum pentru a rezolva 

problema?”. Evident, pot fi găsite şi alte întrebări, în funcţie de situaţia aleasă. De exemplu, pentru 

aceeaşi situaţie‑problemă prezentată în prima variantă, un grup va primi rolul elevului agresor, din 

punctul căruia de vedere va trebui să răspundă la cele trei întrebări, alt grup, rolul dirigintelui, etc. 

Discuţiile se vor axa pe diferenţele care apar între punctele de vedere ale personajelor şi pe 

motivele apariţiei acestor diferenţe. 

Sugestii pentru profesori: 
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- alegeţi situaţiile în colaborare cu clasa, astfel încât acestea să fie de interes pentru ei, 

discutarea lor fiind de asemenea utilă în rezolvarea unor probleme commune; 

- nu împărţiţi rolurile pe considerente care ţin de disciplină, elocvenţa sau potrivire cu 

“personajul”. Încercaţi să‑i lăsaţi pe elevi să‑şi aleagă ei înşişi un rol; 

- este posibil ca unii să îşi ia rolul foarte în serios, “ambalându‑se” în discuţii. Acesta este 

lucru pozitiv şi nu este indicat să întrerupeţi prea repede discuţia sau să utilizaţi o ironie excesivă ‑ 

s‑ar putea să apară nişte discuţii interesante. 

- oferiţi şanse de participare şi elevilor mai slabi sau cu probleme disciplinare. Un elev agresiv 

poate fi pus de exemplu în rolul celui agresat, al unui părinte al acestuia sau al părintelui 

agresorului. Aveţi în vedere faptul că scopul este de a‑i determina pe elevi să vadă lucrurile şi din 

punctul altcuiva de vedere. 

 

 

Titlul activității: Viitoarea mea casă 

 

1. Durata: 50 de minute. 

2. Nivel: cl. V-VIII 

3. Competențe specifice: 1.1. Definirea identității proprii în raport cu ceilalți; 

 1. 3 Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine ca 

persoană unică și valoroasă; 

4. Obiective: A stimula autocunoașterea, comunicarea iniţială în grup, a favoriza cunoştinţele. 

5. Materiale: mese şi scaune, hârtie în pătrăţele pentru fiecare participant (21x29cm), 

creioane,, vopsele, radiere, ascuţitori, echere şi rigle. 

6. Descrierea activității: Fiecare copil desenează conturul palmei sale stângi sau drepte, 

atribuind fiecărui deget o întrebare. Apoi, completează interiorul cu răspunsul la aceasta.  

Exemple de întrebări: motivul aflării tale aici; realizările pe care ai vrea să le faci într-o 

perioadă de 

timp împreună cu tot grupul; aspecte ale personalităţii pe care le apreciezi cel mai mult; 

problema de care eşti acum cel mai preocupat; contribuţiile pe care eşti gata să le faci. 

Profesorul  poate schimba întrebările în funcţie de dinamica grupului. Odată foile 

completate, se realizează o interogare comună.  

Pentru final, se realizează un „ perete al mâinilor". 

7. Evaluare: 
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Ce impresii ţi-a lăsat activitatea? Ce dificultăţi ai întâlnit? Ce ai reuşit? Ce concluzii 

ai tras? 

  

Titlul activității: Avem ceva în comun 

 

1. Durata: 50 de minute 

2. Competențe specifice: Definirea identității proprii în raport cu ceilalți; 

3. Conținuturi asociate: Identitate și diversitate culturală 

4. Obiective: A stimula autocunoașterea, comunicarea iniţială în grup 

4. Resurse și materiale necesare pentru realizarea activității de învățare: foi, carioci/ 

pixuri,  

5. Descrierea activității de învățare: 

Profesorul anunţă că va citi o caracteristică pe care fiecare participant o poate avea în 

comun cu alţi participanţi. Elevii trebuie să găsească imediat o altă persoană care 

posedă această caracteristică. De fiecare dată trebuie găsită o altă persoană cu care fiecare 

are ceva în comun. Uneori vor fi elevi care nu vor avea asemănări. Acei participanţi 

sunt rugaţi să ridice mâinile sus, să strige „suntem unici“ şi să se alăture unui grup.  

Profesorul  poate folosi lista de mai jos, pe care o va completa pe parcurs: 

-  culoarea părului; 

-  culoarea ochilor; 

-  mărimea încălţămintei; 

-  culoarea preferată; 

-  vârsta; 

-  greutatea; 

6. Evaluare: 

        Ce impresii ţi-a lăsat activitatea? Ce Ce concluzii ai tras? 

 

 

 

Titlul activității: Cercurile identității 

 

1. Durata: 50 de minute 



                                                
 
 

14 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014- 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 

Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

 

2. Competențe specifice: 1. 3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine ca persoană unică și 

valoroasă; 

3. Conținuturi asociate: Identitate și diversitate culturală 

4. Obiective: -a descrie diferite aspecte ale propriei identități 

                    - identificarea aspectelor comune și a celor unice ale celorlalți, a factorilor care 

influențează identitatea persoanei 

4. Resurse și materiale necesare pentru realizarea activității de învățare: foi, carioci/ 

pixuri, opțional ‑ diagrama „Cercurile identității”. 

5. Descrierea activității de învățare: 

• Elevii sunt rugați să reflecteze individual și să dea în scris răspuns la întrebarea: 

„Cine sunt eu?”. Fiecare elev va descrie diferite aspecte ale identității sale în cadrul activității: 

„Cercurile identității”. Pe cercurile desenate elevii pot indica diferite aspecte: nume, vârstă, gen, 

naționalitate, rol în familie, religie, experiență de voluntariat/de muncă, preferințe muzicale, 

hobby‑uri, sporturi, ce le place și ce nu le place etc. Elevii pot să identifice și alte aspecte ale 

identității care nu sunt prezentate în aceste exemple. 

În cazul în care elevii întâmpină greutăți în descrierea identității lor, profesorul poate oferi suport, 

utilizând exemplele prezentate mai sus. 

• Cadrul didactic propune elevilor să discute cu cât mai mulți colegi despre aspectele 

prezentate în „Cercurile identității”. Discuțiile se realizează în perechi. Odată ce elevii identifică un 

aspect comun, ei scriu în dreptul razei respective numele colegului lor. 

După discuțiile cu mai mulți colegi posibil că unele aspecte vor fi comune la multe persoane, 

iar altele vor rămâne unice. 

• Profesorul facilitează o discuție de grup în jurul următoarelor întrebări: 

- Cât de ușor a fost să descrieți aspectele propriei identități? 

- Sunt persoane care au desenat mai mult de 5 cercuri? Mai puține? Cum ați luat decizia? 

- Ce aspecte ale identității au fost regăsite de mai multe ori? 

- Ați avut mai multe sau mai puține aspecte în comun cu colegii decât v‑ați așteptat? 

- Ce aspecte au rămas unice în cadrul acestui grup (adică elemente cu care doar un elev din 

clasă s‑a identificat? Dacă nu este nici un elev cu aspecte unice / sau sunt doar 2‑3 elevi, profesorul 

propune elevilor să se gândească la cel puțin un aspect unic. 

- Cine definește identitatea unui om? Care este rolul altor oameni în acest proces? 

- Credeți că există o legătură între diferite aspecte ale identității? Dacă se schimbă un aspect, 

credeți că se vor schimba și alte aspecte? 
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- Credeți că felul în care noi ne percepem propria identitate este același cu felul în care ceilalți 

oameni ne percep pe noi? 

- Cum este identitatea noastră influențată de cultura/culturile în care trăim? 

 

 

Titlul activității: Eu şi comunitatea 

 

1. Durata: 50 de minute 

2. Competențe specifice: Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare 

la sisteme de referință culturale variate 

3. Conținuturi asociate: Identitate și diversitate culturală 

4. Resurse și materiale necesare pentru realizarea activității de învățare: foi, carioci/ pixuri, 

opțional ‑ diagrama „Cercurile identității”. 

5. Descrierea activității de învățare: 

Ce înseamnă să fii membru al comunităţii? 

Discutaţi cu elevii despre ceea ce înseamnă comunitate. Definiţi conceptul în funcţie de: 

experienţele relatate de elevi şi raportate la: acasă, şcoală, grup de prieteni, vecinătate, sat/ comună/ 

oraş, ţară, lume. 

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

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

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

  

  Fișa: Eu şi comunitatea 

Identificaţi ceea ce este bine în comunitatea în care trăiesc şi ceea ce doresc să îmbunătăţească 

sau să schimbe. 

 

 Comunitatea mea 

 

Bine     De îmbunătăţit     De schimbat 

• .......... 

• .......... 

• .......... • .......... 
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• .......... • .......... 

• .......... 

• .......... 

• .......... 

 

Desenaţi în echipă o lume ideală în comunitatea voastră. 

 

 

Fișa: Sunt rrom/rromă, îmi cunosc şi‑mi respect etnia? 

 

Completaţi casetele de mai jos, cu răspunsuri succinte, aşa cum le ştii din propria experienţă 

de viaţă. Dacă doreşti să afli mai multe detalii, întreabă membrii familiei (părinţi, bunici, fraţi, 

surori, vecini, etc.), învăţătoarea, directoarea şcolii în care înveţi, mediatorul. Realizaţi în clasă, în 

echipă, o broşură, cu informaţii despre etnia rromă. 

 

1. Ce ştii despre etnia rromă? 2. Ce obiceiuri/ tradiţii cunoşti? 

3. Cântă un cântec popular specific etniei rrome? 

4. Prezintă o reţetă de mâncare gătită de etnia rromă. 

5. Enumeră meserii practicate de etnia rromă. 

 6. Ce proverbe cunoşti despre etnia rromă, dar care, pot fi, de fapt, mituri? Demontează‑le prin 

argumente! 

7. Spune 10 cuvinte uzuale pe care le utilizezi din limba rromani. 

8. Dansează un dans de origine rromă! 

9. Ce produse există în comerţ, inspirate din obiceiurile şi tradiţiile etniei rrome? 

10. Comentează în 3 propoziţii, dacă îţi respecţi etnia de apartenenţă, respectiv etnia rromă. 
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Investigaţi şi redactaţi, pe scurt, povestea de succes a unei personalităţi de etnie rromă din orice 

domeniu. 

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

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

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

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

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

 

 

Titlul activităţii: Comunicarea eficientă 

1. Durata: 50 minute 

2. Competențe specifice: 1. 1 Definirea identității proprii în raport cu ceilalți; 

1. 2 Promovarea interesului și respectului pentru valorile propiei culturi 

și pentru culturile etnicilor; 

3. Obiectivele activităţii: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă. 

-Identificarea valorilor, trebuinţelor şi a principiilor de bază ale unei relaţii armonioase. 

-Identificarea diferitelor piste de soluţionare a relaţiilor conflictuale. 

-Sensibilizarea elevilor faţă de diversele valori, comportamente care favorizează o relaţie 

armonioasă. 

4. Descrierea activităţii/ Subiecte abordate: 

Introducerea temei (4 minute): 

Se prezintă elevilor un set de imagini înfăţişând o persoană tristă, o persoană fericită. 

Se solicită elevilor să descrie imaginile, încercând să identifice emoţiile, gândurile,trăirile 

persoanelor. 

Se anunţă subiectul activităţii: cuvinte care „rănesc inima”, cuvinte care „ne vindecă” şi rolul 

acestora într-o relaţie. 

              2. „Copacul cuvintelor care rănesc”/ „Copacul cuvintelor frumoase”(30 minute) 

Se distribuie fiecărui elev o coala pe care fiecare va desena doi copaci. Fiecare elev este 

încurajat să îşi utilizeze imaginaţia pentru a realiza trunchiul, crengile, rădăcinile etc. (Ca variantă 2, 

elevii pot primi  un copac printat  ce poate fi împărțit în jumătate , îl vor colora și   vor completa 

cuvinte care rănesc-prima jumătate și cuvinte frumoase-a doua jumătate). 

Pentru primul arbore: identificarea „cuvintelor care rănesc”, a sentimentelor pe care acestea le 

suscită la participanţi şi a blocajelor generate de situaţiile de agresivitate şi stres. 
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 FIȘA DE LUCRU  

 

„Copacul cuvintelor care rănesc”/ „Copacul cuvintelor frumoase” 

 

 

 

 

 

                              Titlul activității: Comunicare interculturală 

 

1. Durata: 1 oră 

2. Competențe specifice: 1. 2 Promovarea interesului și respectului pentru valorile propiei 

culturi și pentru culturile etnicilor; 

3. Conținuturi asociate: Identitate și diversitate culturală 

4. Obiectivele lecției :  - Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la 

viața într‑o societate interculturală. 

                              - Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând 

empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite 
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5. Resurse și materiale necesare pentru realizarea activității de învățare: două foi cu 

instrucțiunile pentru cele două grupuri; un spațiu în care elevii să se poată mișca 

6. Descrierea activității de învățare 

• Aceasta este o activitate de simulare a unei întâlniri între două grupuri de persoane din 

culturi diferite. Elevii sunt informați că urmează să participe la o activitate mai dinamică. Dacă este 

posibil, se mută băncile și scaunele în lateral pentru a crea un spațiu liber în mijlocul clasei. 

• Elevii sunt împărțiți în două grupuri egale și fiecare grup primește instrucțiuni separate, 

conform anexei. Fiecare grup își citește instrucțiunile, apoi, câte 3 reprezentanți din fiecare grup se 

întâlnesc în mijlocul clasei și interacționează timp de 5 minute. 

• După expirarea timpului profesorul anunță că vine o furtună puternică și reprezentanții 

trebuie să plece la grupurile lor. Cei 6 reprezentanți se întorc la grupurile lor și discută cu colegii 

din grup ceea ce s‑a întâmplat. 

• Apoi profesorul anunță că furtuna a trecut și toată lumea este invitată să se întâlnească în 

mijlocul clasei. Toți elevii se întâlnesc în mijlocul clasei și interacționează timp de 10 minute. 

• La expirarea timpului, profesorul oprește interacțiunea și invită toți elevii să ia loc, 

preferabil în cerc, pentru ultima parte a activității, dedicată discuției și reflecției.  

Scopul acestei părți a activității este ca elevii să analizeze ce s‑a întâmplat în această 

întâlnire interculturală, să conștientizeze unele bariere în comunicarea interculturală, să reflecteze la 

cum pot fi ele abordate și să extrapoleze ceea ce au învățat la situații concrete de viață în care pot 

aplica ceea ce au înțeles: 

- Ce s‑a petrecut în timpul acestei activități? Ce știați despre celălalt grup? 

- Ce ați gândit despre membrii celuilalt grup? Cum v‑ați comportat atunci când ați interacționat cu 

membrii celuilalt grup? De ce? Sunteți mulțumiți de rezultatul întâlnirii interculturale? 

Abia după aceste întrebări rugați grupurile să‑și citească reciproc instrucțiunile.  

Evaluare: 

Se încheie discușia cu  următoarele întrebări: 

- Acum după ce ați aflat aceste informații despre celălalt grup, ce gândiți despre membrii lui? Ce s‑a 

schimbat? 

- Dacă ați relua întâlnirea, v‑ați comporta la fel sau diferit? De ce? 

- Ce ați face diferit pentru a avea un rezultat mai bun al întâlnirii? 

- Ați avut în viața voastră situații în care ați gândit și v‑ați comportat la fel ca în timpul 

activității? Dar diferit? 
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Titlul activității: La fel, dar diferiţi -Linia de mijloc 

 

1. Durata: 1 oră 

2. Competențe specifice: 1. 1 Definirea identității proprii în raport cu ceilalți; 

                                          1. 2 Promovarea interesului și respectului pentru valorile propiei 

culturi și pentru culturile etnicilor; 

3. Conținuturi asociate: Identitate și diversitate culturală 

4. Obiectivele lecției : 

Resurse: cretă sau marker si foaie de fiipchart, foi cu afirmaţii (anexa 1) 

6. Descrierea activităţii:  

Se introduce  activitatea spunând elevilor că uneori poate fi greu să 

vorbeşti despre propria persoană, să recunoşti lucruri despre tine în faţa ta şi a celor din jur, 

însă cu toţii trecem prin diferite situaţii, experimentăm diferite emoţii şi ne confruntăm cu noi 

înşine. Dincolo de aceste aspecte, este important să ştim că nu suntem singuri şi că, la un 

moment dat, poate chiar persoana de lângă noi trece prin situaţii similare. în continuare, trasaţi 

o linie cu creta (sau trasaţi o linie cu un marker pe o foaie de fiipchart si aşezaţi foaia pe jos). 

Explicaţi elevilor că în acest exerciţiu veţi citi o serie de afirmaţii care vor suna aşa ” ”Să treacă 

dincolo de linie cineva care...”. în cazul în care afirmaţia li se potriveşte, elevii vor păşi peste 

linie. Cei care nu se regăsesc în situaţie, rămân pe loc. Elevii vor trece peste linie, înainte şi 

înapoi, de fiecare dată când li se vor potrivi afirmaţiile. 

La finalizarea exerciţiului priviţi cele două grupe formate de o parte şi de cealaltă a liniei şi 

întrebaţi elevii dacă se simt în vreun fel fiind despărţiţi de această linie, dacă de-a lungul 

exerciţiului s-au simţit diferit trecând peste linie şi privindu-i pe cei care au rămas în partea 

cealaltă, iar pe cei care nu au păşit linia, întrebaţi-i cum s-au simţit când au rămas pe loc. Apoi, 

ştergeţi linia/luaţi foaia de fiipchart şi întrebaţi elevii daca, în realitate, îi separă ceva? Dacă nu 

cumva fiecare dintre noi trasează o linie pentru a se depărta de ceea ce nu este ca el şi alegem 

să respingem ceea ce interpretăm ca fiind total diferit de noi. Şi, mai ales, dacă nu avem aceste 

linii trase, ne mai dăm seama care sunt "taberele”? 
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Evaluare:   Ce ați simțit pe parcursul activității? S- a schimbat ceva în modul în care îî percepi pe 

ceilalți? 

 

Fișa  1 - Afirmaţii 

”Să treacă dincolo de linie cineva care...” 

 

1.  A vizitat altă ţară 

2.  Preferă vara în locul iernii 

3.  Nu ştie să înoate 

4.  Cunoaşte pe cineva care are altă religie 

5.  Are părinţii divorţaţi 

6.  Are prieteni puţini, dar de încredere 

7.  Este sincer/sinceră 

8.  Se implică în comunitatea sa 

9.  Are fraţi sau surori 

10.  Uneori, se simte singur/singură 

11.  Cunoaşte pe cineva dependent de alcool 

12.  Cunoaşte pe cineva de altă culoare 

13.  îşi vizitează bunicii o dată pe săptămână cel puţin 

14.  Uneori simte că nu are încredere în propria persoană 

15.  A fost dezamăgit/dezamăgită de o persoană dragă 

16.  Părinţii săi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

17.  Cunoaşte pe cineva care a fost atacat, abuzat 

18.  Ştie ce înseamnă să munceşti din greu 

19.  A fost vreodată respins de cineva/grup 

20.  Cunoaşte pe cineva de care colegii îşi bat joc 

21.  A încercat vreodată să apere pe cineva mai slab decât el. 

22.  Iubeşte muzica 

23.  Vrea să schimbe lumea în care trăieşte 

24.  A pierdut pe cineva drag 

25.  Crede în dreptate şi oferirea unei şanse. 
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Activitate: Diversitatea etnoculturală în România 

 

1. Durata: 2 ore 

2. Competențe specifice: 

- Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de 

referință culturale variate 

Obiective:  - Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într‑o societate 

interculturală 

                   - Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea 

culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite 

3. Conținuturi asociate: Identitate și diversitate culturală 

4. Resurse și materiale necesare pentru realizarea activității de învățare: 

- acces la internet 

- foi de flipchart sau panouri de carton + markere, sau computer și videoproiector / 

tablă smart 

5. Descrierea activității de învățare: 

Pornind de la constatarea modurilor de manifestare a diversității culturale la nivel european, 

rezultată în urma lecțiilor anterioare, elevii vor proceda în mod similar pentru a analiza 

manifestările diversității culturale în România. 

Elevii vor lucra tot în șase grupuri însă vor avea sarcini precise, după cum urmează: 

Grupul 1: Minoritățile naționale din România 

Grupul 2: Maghiarii din România 

Grupul 3: Romii din România 

Grupul 4: O minoritate slavă din România, la alegere, sau toate minoritățile slave 

Grupul 5: Turcii și Tătarii Turco‑Musulmani din România 

Grupul 6: O comunitate de migranți sau migranții în România în general. 

Grupul 1 va acorda atenție în plus și minorităților naționale care nu se încadrează în tematicile 

abordate de celelalte grupuri. 

Fiecare grup se va strădui să identifice și să prezinte într‑un mod cât mai interesant pentru 

colegi informații despre tema alocată. La fel ca în cazul explorării diversității culturale la nivel 

european, fiecare grup va realiza apoi o prezentare în format electronic sau sub formă de poster. 
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Fiecare grup va avea un membru responsabil cu verificarea faptului că prezentarea realizată 

nu contribuie la reproducerea stereotipurilor și prejudecăților și că reflectă în mod echilibrat și 

respectuos trecutul și prezentul comunităților vizate. O modalitate de verificare constă în utilizarea 

de către membrii grupului a empatiei: dacă ei ar aparține comunității minoritare respective, s‑ar 

simți apreciați și valorizați dacă ar urmări prezentarea? 

Pentru a fi mai atractive, prezentările vor conține obligatoriu, pe lângă date generale și 

descrieri ale grupurilor vizate și următoarele elemente: 

• Cel puțin o personalitate provenită din cadrul minorității respective (în cazul grupului1, doar 

din minoritățile care nu sunt abordate de celelalte grupuri) 

• Un aspect surprinzător descoperit despre minoritățile analizate 

• Întrebare cu răspuns triplu adresată colegilor, formulată astfel încât răspunsul corect să fie 

greu de identificat. 

După fiecare prezentare, restul elevilor din clasă sunt invitați să găsească răspunsul corect la 

întrebare și să adreseze grupului care a prezentat solicitări de explicații sau precizări suplimentare. 

Profesorul se va asigura că toate grupurile au posibilități egale de a prezenta și că la discuțiile ce 

urmează prezentărilor participă cât mai mulți elevi. 

Cele mai mari riscuri de reproducere a unor stereotipuri sau prejudecăți pot apărea în cazul 

grupului care prezintă minoritatea romilor. În cazul în care se va dovedi necesar, o lecție întreagă 

poate fi dedicată discutării cu elevii a ideilor identificate în prezentare și în discuția de după aceasta. 

Așadar, este de preferat ca prezentarea acestui grup să fie făcută la începutul unei lecții, pentru a 

avea timp suficient pentru a deconstrui stereotipurile și prejudecățile identificate și a aduce 

argumente care să permită elevilor înțelegerea critică a istoriei romilor și a situației lor actuale în 

societate. De exemplu, este posibil ca elevii să indice faptul că „mulți romi nu își declară 

apartenența etnică” și de aceea sunt mai multe estimări privind numărul romilor din România. 

Într‑o astfel de situație, profesorul poate menționa că: 

• declararea unei apartenențe etnice (la recensământ, dar și în alte contexte, de exemplu, la școală) 

este un drept, dar nu o obligație a persoanelor care aparțin unui grup minoritar; 

• teama de discriminare și atitudinea frecvent negativă față de romi determină de cele mai multe ori 

neafirmarea apartenenței etnice în cazul unor romi. 

Pe de altă parte, în cazul romilor și al evreilor, deși este importantă menționarea politicilor 

rasiste și a persecuțiilor din perioada sclaviei și a celui de‑al Doilea Război Mondial, este 

importantă și prezentarea unor aspecte pozitive privind cele două minorități și a contribuției lor la 

societatea din România. 
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În cadrul discuției generale ce va urma după prezentările grupurilor, profesorul poate scoate în 

evidență aspecte cum sunt: 

- aproximativ unul din 7 locuitori din România este de altă apartenență etnică decât cea 

română; 

- din motive istorice, unele minorități sunt în cea mai mare parte concentrate în anumite regiuni 

ale României, în timp ce altele sunt dispersate pe întreg teritoriul; 

- drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale sunt garantate prin Constituție și 

prin legi, organizațiile minorităților naționale având reprezentanți în Parlamentul României; 

- Există în România clase sau școli cu predare în limbi ale minorităților naționale. De 

asemenea, indiferent de limba de predare, elevii ce aparțin unei minorități naționale au posibilitatea 

de a studia și limba minorității respective și o disciplină opțională privind istoria și tradițiile 

comunității; 

- În localitățile în care o minoritate națională reprezintă cel puțin 20% din populație (conform 

recensământului) este posibilă utilizarea limbii acestei minorități în administrația publică locală și în 

justiție și sunt de asemenea amplasate plăcuțe bilingve cu numele localității, cu numele străzilor și 

cu denumirea unor instituții publice; 

- Există în România în număr semnificativ și persoane venite din alte țări în ultimii ani, în unele 

cazuri existând comunități minoritare înrudite (ca în cazul turcilor, al ucrainenilor, sau al 

italienilor), iar în altele fiind constituite comunități etnice noi, cum sunt comunitățile arabe sau cea 

chineză. 

        În această etapă se poate de asemenea reaminti lecția despre diversitatea religioasă și se va 

constata că diversității etnice i se adaugă în România și diversitatea religioasă, menționându‑se 

principalele comunități religioase recunoscute oficial și eventuale legături cu apartenența religioasă 

predominantă a unor minorități naționale. 

       Se poate recomanda elevilor să aibă în vedere ca surse de informații site‑urile organizațiilor 

minorităților naționale din România, disponibile la http://www.dri 

.gov.ro/organizatiile‑minoritatilor‑nationale. 

 

ANEXA 1. Exemplu de bună practică 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR 

 

http://www.dri/
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BUT BERSHA RROMALEN!!  

ANUL ȘCOLAR 

2021-2022 

                                                        

                                             

                                                                                        

  COORDONATOR PROIECT:  

  Argument : 

 Tradiţiile, obiceiurile, ritualurile  alcătuiesc identitatea unui neam, de  aceea trebuie păstrate 

nealterate şi  transmise  cu mândrie din generaţie  în  generaţie. Cu siguranţă multe s-au pierdut  în  

negura timpului, altele sunt  doar în pericol de a  dispărea.... 

 Să  ne  aplecăm cu  grijă asupra celor existente încă şi  să-i determiăm pe  cei  tineri şi  nu  

numai,  să  le  cunoască, să  le  respecte şi să le  păstreze parfumul de scrin vechi pe  care îl  

descoperă doar dacă pot  înlătura de  pe ele,  cu răbdare, colbul  vremii. Cunoscând  tradiţiile,  

obiceiurile şi  ritualurile,  cunoşti o  parte însemnată din istoria  neamului. Numai aşa vom  putea  

preţui cu  adevărat  realitatea. 

 

Scopul  proiectului: 

Conştientizarea necesităţii cunoaşterii şi transmiterii credinţei, tradiţiilor şi  obiceiurilor legate  

de etnici rromi ,implicând profesori de diferite specialități, elevi din clase diferite , părinți. 

 

Obiectivele  proiectului: 

▪ - cunoaşterea tradiţiilor, obiceiurilor, ritualurilor specifice zonei și nu numai. 

▪ - stimularea expresivităţii şi  creativităţii elevilor 

▪ - cunoaşterea tradiţiilor, obiceiurilor şi ritualurilor  altor  etnii 
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▪ - dezvoltarea relaţiilor între  partenerii  implicaţi în  procesul educaţional şcoală- familie- 

comunitate. 

 

Domeniul în care se încadrează proiectul: 

-activități extracurriculare. 

TIPUL DE ACTIVITATE: activitate artistică și culturală 

GRUP ȚINTĂ: elevii școlii,  părinți, comunitatea locală 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: careul școlii și sala de clasă  

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:   7-8 aprilie 2022 

RESURSE MATERIALE: 

                     - internet; - cărţi de istorie şi literatură;- imagini ;  

                     - aparat foto; - poezii, cântece; 

                     - laptop,video-proiector. 

PARTENERIATE:  - Primăria Municipiului   

- Partida Rromilor ,,Pro-Europa,,    

 

RESPONSABIL PROIECT:   ..................   

 

COLABORATORI:........................ 

  

PROGRAMUL  ACTIVITĂȚILOR 

 

1. Realizarea de afișe  

2. Prezentarea materialului PPT „Scurtă istorie a țiganilor,, 

3. Realizarea unor desene ce reprezintă aspecte ale etniei rromă 

4. Prezentarea programului artistic de Ziua Internațională a Rromilor: poezii în limba rromani,  

mesaje, dansuri tradiționale ale etniei rrome, prezentări despre istoria și tradițiilor  rromilor, 

piesă de teatru 

5. Impresii finale 

 

Evaluarea activității  

• Jurnal cu impresii finale ale invitaților 

• realizarea materialelor și  prezentarea lor într-o expoziție 

• realizarea fotografiilor din timpul proiectului 
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• crearea unui panou cu fotografii de la activităţi, prin realizarea unui raport final 

• Articol publicat  pe site-uri locale   

 

 

 

MODULUL II: TOLERANȚĂ ȘI INTEGRARE 

 

În lumea modernă, diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu, ci o realitate care 

trebuie fructificată în mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu numai problema apără- 

rii diferențelor, ci a dialogului cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la 

îmbogățirea experienței umane 

Educația interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educației: deprinderea de 

a trăi împreună cu ceilalți. Educația interculturală este educația relațiilor interpersonale, 

care implică membrii unor culturi diferite. Scopul acestui tip de educație este de a facilita 

relațiile interculturale, de a contribui la formarea şi intensificarea atitudinii de toleranță, 

de acceptare a celuilalt. Diferențele în raport cu celălalt vizează mai multe domenii: limbă, 
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religie, practici sociale, de relaționare, vestimentare, alimentare, de petrecere a timpului 

liber, tradiții etc. 

 

Titlul activității: ,,Diversitate culturală: jocul întărește toleranța” 

Timp: 50 de minute 

Competență generală: Practicarea unei atitudini tolerante. 

Competențe specifice:  

• Practicarea toleranței în relațiile profesori-elevi-părinți; 

• Cunoaștere, înțelegere și respect față de diversitatea etnică. 

Metode și procedee utilizate: 

-lectură în lanț ;  

-brainstorming; 

-concurs/joc  de poezii; 

-joc de rol; 

-metoda cadranelor; 

-proiect individual sau în echipă, la alegere; 

-Eseu: ,,Arta de a fi tolerant” 

Modul de organizare a activității: frontală, individuală, în grupe. 

Educația -pentru timpul liber  

Resurse didactice: fișe individuale, text suport, foarfece, lipici, carioci, flip-chart. 

Resurse umane: elevi, cadru didactic. 

Scop: De a învăța să-și petreacă timpul  liber prin dezvoltarea capacităților de toleranță și  de 

colaborare între elevi prin organizarea activității interculturale- (limba română, limba engleză, 

limba franceză, limba rromani, joc.)   
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Rezultate așteptate: 

• Să coopereze  și să interacționeze  prin joc; 

• Să lectureze  anumite fragmente, poezii, proiecte; 

• Să răspundă la diferite întrebări legate de joc;  

• Să recite poezii în diverse limbi și / sau să interpreteze anumite cântece; 

• Să alcătuiască și să prezinte  un proiect individual despre un joc; 

• Să facă relația dintre toleranță- joc-integrare- viață. 

Motivarea alegerii temei: Am ales această activitate deoarece jocul este încă foarte important la 

această vârstă, mai ales pentru faptul că elevii învață că regulile sunt foarte importante, iar 

respectarea lor întărește relațiile dintre ei, toleranța și îi ajută să se integreze, atât în diferite grupuri, 

cât și în societate. 

Descrierea etapelor activității: 

• Momentul organizatoric - 2 minute 

✓ Stabilirea regulilor de lucru în grup 

• Anunţarea titlului şi a obiectivelor/competențelor  -2 minute 

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

• Captarea atenţiei -5 minute 

a). Elevii sunt solicitați să precizeze tot ce le trece prin minte despre cuvintele: ,,joc”, ,,toleranță”, 

,,interculturalitate” - activitate frontală. 

Profesorul  notează pe tablă  toate ideile/cuvintele. 

• Desfășurarea activității  - 25 minute 

✓ După notarea cuvintelor și ideilor,  elevii și profesorul discută despre ceea ce au 

notat.  

✓ Elevii primesc o fișă de lucru pe care sunt definițiile celor trei termeni, asociind 

definițiile cu termenii. (anexa 1) 

✓ Prin metoda cadranelor se cere elevilor să  completeze: 

                                                        

1. Prezentați jocurile   pe care le            3. Prezentați-vă sentimentele trezite de un joc  
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 le jucați cel mai des la școală  și acasă !         pe care l-ați jucat recent! 

                                                                                  

2. Prezentați o regulă a unui joc  

preferat!                                                   4. Prezentați un sunet auzit în timpul unui joc! 

               

          Cadrul  didactic adresează elevilor întrebarea: ,,Ce legătură vedeți între joc-toleranță-   

viață?” 

          Elevii răspund -activitate frontală 

✓ Profesorul  citește, împreună cu elevii, cuvântul ,,joc” în diverse limbi europene, precizând 

ce este jocul și care este scopul său- (anexa 2) 

✓ Elevii  prezintă, citind de pe materialul afișat cu ajutorul videoproiectorului,  o listă de jocuri 

dintre care selectează pe cele pe care le-au jucat măcar o dată - (anexa 3) 

✓ Elevii se grupează în 3 grupe și joacă câte un joc: 

a),,Cine știe ...poezie  ?!” 

   Elevii recită câte o poezie într-una din limbile străine cunoscute: română, engleză, franceză, 

rromani. 

Câștigă cel care recită cel mai frumos. Colegii aleg. 

b). ,,Joc de rol”-joc de ieri/joc de azi 

Elevii joacă rolurile: Joc de ,,ieri” si Jocul  ,,de azi”, pe tema ,,Care  dintre ele ne educă mai frumos  

timpul liber?”.Argumentați. (câștigă grupa care are cele mai bune argumente și cea mai bună 

interpretare). 

c). ,,Flori, fete sau băieți.....” 

• Feedback-ul-15 min. 

     Prezentarea posterelor  cu privire la un joc ales (proiecte realizate individual, în grup sau 

perechi-la alegerea elevilor) 

   Elevii au avut de ales un joc despre  care să se informeze de la părinți, bunici, vecini, internet și să 

realizeze prezentarea lui prin intermediul unui poster. 

• Încheierea activității-1 min. 

Alegerea celor mai bune trei postere.  
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Profesorul înmânează elevilor prezenți câte o fișă cu criteriile urmărite și se alege cel mai bun 

poster. 

Tema pentru acasă: Alcătuiți un eseu liber cu tema: ,,Arta de a fi  tolerant” 

Anexa 1 

Uniți următorii termeni cu definițiile corespunzătoare: 

toleranță  proces care presupune relații deschise, pozi-tive, bazate 

pe parteneriat. 

Intagrare un termen social, etic și religios aplicabil unei 

colectivități sau individ, care defi-

nește respectul libertății altuia, al modului său 

de gândire și de comportare, precum și al opiniilor sale 

de orice natură (politice, religioase, etnice etc.). 

 

 

 Anexa 2      

joc- limba română spiel-germană kheles-rromani hra- cehă 

game-engleză gioco-italiană  igra-ucraineană maghiară-játszma 

 

jeu- franceză spill-norvegiană gra-poloneză  

 

Anexa 3 

Listă de jocuri:  

    Leapșa; Lapte gros; Șotron; V-ați ascunselea; Țară, țară vrem ostași!; Flori, fete sau băieți; 

Baba oarba; Rațele și vânătorii; Badminton; Ping pong; Telefonul fără fir; Șah; Mima; Scrabble; 

Cubul Rubik; Lego, Monopoly. 

 

 

Anexa 4 

Fișă de evaluare proiect 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Societate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Religie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Respect
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2ndire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comportare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politic
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A realizat un poster care conține suficiente informații despre jocul prezentat.                                                    

2/1 punct 

 

Punctaj 

A inclus desene sau fotografii potrivite.              2/1 punct  

A prezentat clar jocul în fața colegilor,valorificând informațiile de pe poster, dar 

și alte detalii, oral 2/1punct 

 

A răspuns la întrebările colegilor .                      1/0 puncte  

S-a încadrat în timpul alocat .                              2/1 punct  

Total - 

                                                                                            

Activitatea  2 

Titlul activității: Legătura dintre cunoașterea valorilor etnice și toleranță 

Tema /modulul -Toleranță și integrare 

Tip: activitate tip proiect, lucru pe grupe de elevi 

Timp: termen de informare și realizare a proiectului-trei săptămâni 

 Prezentarea proiectului: pe parcursul a 2 ore  

Prof. Iuliana Bortă 

Competențe generale: Practicarea unei atitudini tolerante 

Compențe specifice:  

• Practicarea toleranței în relațiile elevi-elevi; 

• Cunoaștere, înțelegere și respect față de diversitatea etnică. 

Metode didactice: proiect 

Formă de organizare: lucru pe grupe de elevi 

Resurse materiale: foi cartonate mari; carioci; laptop; flipchart. 

Resurse umane: elevi de clasa a V-a 

Obiective : 

•  Să cunoască aspecte ale literaturii fiecărei etnii; 
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•  Să devină toleranți prin cunoașterea celor de lângă ei; 

•  Să coopereze pentru a finaliza sarcina de lucru; 

•  Să prezinte proiectele realizate. 

 Motivul alegerii temei: 

Am ales această temă pentru că, dacă vor cunoaște aspectele literaturii și culturii altor etnii, elevii 

vor deveni mai toleranți. 

Descrierea etapelor activității: 

 Elevii au de realizat un proiect intitulat: Basmul în literatura diverselor etnii 

Ei sunt împărțiți în grupe de 4-5 elevi și trag la sorți basmul de care se va ocupa fiecare grupă.  

 Cadrul didactic le va prezenta sursele de informare:  

➢ Basmele omului de Vladimir Colin 

➢ Internet  

➢ Fișe de lucru cu fragmente din basme ale diferitelor etnii 

       Texte-suport ( stabilite prin tragere la sorți) – fragmente din basmele: Fierarul năzdrăvan –

basm rrom, Buruiana neagră –basm maghiar, Povestea cântecului –basm ucrainean, Hans și cele 

patru castele – basm săsesc, Povestea fericirii- basm tătăresc. 

Sarcina de lucru: Prezentați un basm aparținând unei minorități etnice din România. 

• Săptămâna I: 

Citiți fragmentul repartizat și realizați o fișa de lectură, după modelul alăturat: 

Titlul basmului 

Comunitatea etnică 

Cadrul spațio-temporal 

Personajele  

a) Care sunt personajele? 

b) Ce trăsături au?  

Specificul etnic:-nume de personaje; 

                            -meserii; 
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                            -obiecte; 

                            -cuvinte și expresii. 

Elemente comune cu alte basme 

a) Valori pe care le promovează: binele, adevărul, cinstea, dragostea, prietenia,  

loialitatea, toleranța față de alte etnii etc.;      

b) obiecte, întâmplări și personaje prin care seamănă cu alte basme cunoscute;     

• Săptămâna a II-a    

a) Căutați informații, cu ajutorul internetului, despre specificul comunității căreia îi aprține 

basmul. Aveți în vedere: regiunea în care trăiește, numărul aproximativ al persoanelor 

care fac parte din comunitate, personalități, sărbători, religie, relații de familie, obiceiuri, 

tradiții, portul popular, mâncăruri, formule de salut.   

b) Stabiliți de comun acord cum veți realiza prezentarea și stabiliți rolul fiecăruia în grupă. 

Puteți folosi în prezentarea diverse obiecte vestimentare, fotografii/ fragmente muzicale 

pentru a ilustra specificul etnic al fiecărui basm. 

       Veți prezenta proiectul pe parcursul a două ore. 

• Săptămâna a III-a 

a) Reflecții privind rezultatele proiectului. La sfârșitul proiectului, discutați pe marginea 

următoarelor subiecte: 

- Ce elemente comune ați descoperit în basmele prezentate? 

- Care din basmele prezentate v-a plăcut mai mult? 

- Ce informații noi ați aflat despre comunitățile minoritare? 

-Ați devenit mai toleranți? 

  b) Autoevaluare: La final de proiect prezentați proiectele și vă  autoevaluați, pe baza criteriilor din 

tabel. 

 

                               Criterii  

 

Bine  

 

Documentarea  Am folosit diverse surse de informații și strategii 

pentru a mă documenta. 
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 Am identificat informațiile și ideile relevante, 

sintetizând ceea ce am citit. 

   

Munca în echipă Am propus soluții pentru problemele ivite pe 

parcurs. 

   

 M-am implicat în rezolvarea sarcinilor și am 

respectat termenele limită. 

   

 Am colaborat cu restul echipei și am ținut cont de 

părerea tuturor. 

   

 Am prezentat oral, pe baza unor repere date, 

informații corecte, pornind de la textul citit, urmând 

un plan logic. 

   

 Am devenit mai tolerant.    

Prezentarea orală Am vorbit clar, cursiv, corect.    

 Am combinat elemente nonverbale și paraverbale 

cu cele verbale. 

   

 Am folosit în prezentare, recuzita adecvată.    

 

Fișa de lucru 1  

Fragment din basmul rrom Fierarul năzdrăvan 

  ,,Într-un sat dintr-o țară trăia un fierar. Și era atât de puternic fierarul Handac, că numai el putea 

urni barosul pe care și-l făcuse, un baros cât carul. Veneau de departe boieri, să vadă minunea și, 

cum veneau, își vârau nsul pe ușă întrebând: 

- Unde-i barosul? 

  Handac apuca scula de coadăși, când o ridica, o dată li se muiau boierilor picioarele, și nu mai 

pofteau să vadă nimic. Îi duceau slujitorii la rădvane, mai mult morți decât vii. Iac-așa era barosul 

cel mare al fierarului! 

   În țara aceea era un un thagàr zgârcit, dar zgârcit cum n-a mai fost de atunci. Până și praful de pe 

uliți nu se îndura să-l prăpădeascăși punea slujbași anume ce-l adunau în lăzi mari și-l puneau la 

păstrare. 

- Ce-ai să faci cu atâta praf, măria ta ? îl întrba uneori împărăteasa  
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- Încă nu știu, răspundea zgârcitul. Dar mă doare inima când îl ia vântul și-l duce departe, într-altă 

țară…Cum să rămân eu fără praf ? 

    De aceea pusese  thagàr1 un ispravnic peste praf, cu grija de a-l aduna și a-l păstra ca ochii din 

cap. 

   Ei, şi a ajuns până la împărat vestea despre fierarul cel voinic şi despre barosul lui”. 

 

 

Fișa de lucru 2 

Fragment din basmul Buruiana neagră-basm maghiar 

  ,,Mergeau acum mai repejor, șiIanoș părea că mâna un cârd de oi. Au mers cât au mers, până au 

întâlnit un moșneag. Leneșii și-au amintit de sfatul tatălui lor, dar lea- afost lene să-și descleșteze 

fălcile. Ianoș, adâncit în treaba lui -să-i grăbească pe frați - n-a luat seamă îndată la moșul care 

trecea și numai după o vreme și-a amintit că trecuse un unchieș pe lângă el și că nu-i dăduse binețe. 

- Ehe, fraților, a strigat el, ia mai odihniți-vă oleacă… 

   Leneșii n-au așeptat să le spună de două ori. Fericiți, s-au tolănit la marginea drumului și s-au 

afundat în lenea  din care nuiaua lui Ianoș îi scosese cu atâta răutate. Iar Ianoș s-a grăbit, alergând  

în urma moșneagului și, când l-a ajuns din urmă, și-a scos cuviincios cușma: 

- Moșule, iartă-mă și nu te supăra. Când am plecat de acasă tata ne-a sfătuit să nu trecem pe lângă 

nimeni fără să-i dăm binețe, dar eu am uitat. Cum mi-am amintit, uite, am alergat într- 

un suflet să-ți spun : ,,Bună ziua, moșule !” 

 

Fișă de lucru 3 

Fragment din Povestea cântecului, basm ucrainean 

  ,,Tocmai dincolo de zare, undeva în depărtare, chiar în mijloc de ocean și pe insula Buian, stă un 

moș sub un pom și-așteaptă să-i pice o pară coaptă. Stai pe loc, nu te zori și povestea va veni.Fete 

mari de-o să asculte, au să aibă panglici multe și mărgele, și inele, și betele frumușele; flăcăiași de-

or asculta, chivără vor căpăta, cizme drepte și-nțelepte, învățate să se-ndrepte, unde fumegă friptura 

și îți lasă apă gura. Ei, și-acu, feciori și frați, ascultați ! 

   Trăia odată un țăran bătrân, cât un car cu fân. Toată viața muncise de dimineața până seara și dacă 

l-ar fi întrebat cineva de ce bucurie își amintește, n-ar fi știut să răspundă. De nicio bucurie nu-și 

amintea. 

 
1 thagàr (în limba rromani)-împărat; 
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   Rău e să fi trăit o viață-ntreagă și să nu fii în stare să pomenești un singur prilej de bucurie! Era 

din pricina asta trist bătrânul și de multe ori sta pe seară și lăcrăma. 

- De ce plângi, tată ? îl întraba feciorul lui, Vaniușa. 

- De nicio bucurie n-am avut parte, i se jeluia bătrânul, și puține zile mai am de trăit. Of, Vaniușa, 

băiete, de-aș găsi și eu prilej de bucurie !...Dar tu stai cât e ziua de lungă și tai frunză la câini, 

așa că și dinspre partea asta trebuie să-mi iau nădejdea. Amărâtă viață mi-a fost hăzărită și 

amărâtă bătrânețe ! 

            Vezi tu, viața era tare grea pe atunci. Dăduse strașnică poruncă stăpânul ca mâhnira să-și 

întindă aripile peste lumea întreagă. Oamenii munceau încruntați, fără veselie, râsul era pedepsit ca 

o fărădelege, dar pe stăpânul cel posomorât nimeni nu-l știa și nimeni nu-i văzuse la față. 

 Trebuie să știți că Vaniușa era un flăcău în putere, cu pletele galbene ca secara și luminile ochilor 

ca cicoarea. (...) Nici Vaniușa nu pricepea ce-i cu el. Dar numai ce-l vedeai că se aprinde şi, nu ştiu, 

ai fi zis că vrea să caute ceva, că nu-i mai ajungea coasa, şi inima-i cere cine ştie ce. Se oprea, se 

frământa şi, până la urmă, fugea în pădure. Acolo asculta cântecele păsărilor şi încerca să cânte cu 

ele. Fluiera, ciripea, îşi ţuguia buzele şi nu rămânea de căruţă; ascultându-l,ai fi zis că are pene și 

că-i zburătoare.” 

 

ACTIVITATEA 3 

                              

Titlul  activității: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A LIMBII MATERNE -22 FEBRUARIE    

Tema/ modulul: Toleranță și integrare 

Tip: activitate din cadrul proiectului ,,Diversitatea nu împiedică unitatea”  

Timp: 90 de minute  

Competență generală: Practicarea unei atitudini tolerante. 

Competență specifică: Cunoaștere, înțelegere și respect față de diversitatea etnică; 

Metode didactice: prezentarea Power Point, recitare de poezii în limba rromani și citirea unor 

fragmente din povești de origine rromă, lucru pe grupe.  

Forme de organizare: întâlnire de proiect la care participă elevi din unitatea noastră școlară și câte 

2-3 elevi din școlile partenere  însoțiți de cadrele didactice partenere; 
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Resurse materiale: laptop, videoproiector, foi, carioci, culori. 

Resurse umane: cadre didactice și elevii din grupul țintă  din Șc. Gim. ,,Ștefan cel Mare” Dorohoi 

și partenerii de proiect; 

Rezultate așteptate: Cunoașterea aspectelor din istoria, cultura, literatura,  tradiția rromă, meserii, 

port, simboluri specifice.  

Motivația alegerii temei: Pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul, în 

vederea toleranței celui de lângă tine. 

Descrierea etapelor activității:  

• Primirea invitaților; 

• Cuvânt de bun-venit  și de motivare a activității cu privire la Ziua Limbii Materne;  

• Prezentarea posterelor cu steagurile principalelor etnii din România de către elevii școlii 

gazde (rrom, ucrainean, turc, german, maghiar);  

• Prezentarea unui Power Point realizat de către responsabilul de proiect din școală -anexa 

1; 

• Audierea imnului rromilor ,,Gellem! Gelem! ”; 

• Recitarea, de către elevii școlii gazdă a unor poezii în limba rromani și lecturarea unor 

povești în limba rromani. Această activitate se face de către perechi de elevi: cei de etnie 

rromă recită în rromani, iar cei de etnie română recită poeziile sau citesc poveștile traduse 

în limba română.  - anexa 2;  

• Prezentarea  costumelor tradiționale: 

▪ Elevii români- îmbrăcați în costume tradiționale, ei  și le  prezintă; 

▪ Elevii rromi, costumați își prezintă specificul lor tradițional; 

▪ Un elev ucrainean, costumat, face același lucru (acesta este unul dintre invitați).  

    Cine dorește și a pregătit, poate prezenta un cântec sau un dans tradițional.  

• Încheierea activității prin adresarea de întrebări și mulțumiri aduse participanților și 

invitaților pentru implicare. 

Anexa  1 

Exemple de slide-uri 
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Slide 1 

PROIECTUL  ,, DIVERSITATEA NU ÎMPIEDICĂ UNITATEA 

 

Slide 2 

 

 

 

Slide 3 

     Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în fiecare an din februarie 2000 pentru a 

promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul. Data semnifică ziua din 1952 în care 

studenții care demonstrau pentru recunoașterea limbii lor materne, bangali, ca limbă națională a 

Pakistanului, au fost uciși de poliție la Dhaka, astăzi devenită capitala Bangladesh-ului. 

 

Slide 4 

 Simbolurile rromilor 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangali&action=edit&redlink=1
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• ZIUA DE 8 APRILE-ZI INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR; 

• STEAGUL RROMILOR –formă dreptunghiulară 

      VERDE-simbolul pământului înverzit 

       ALBASTRU- trimite la culoarea cerului, libertate; 

       ROATA- reprezintă roata universului -,,chakra” 

• IMNUL RROMILOR- ,,Gelem Gelem”(Am călătorit, am călătorit)-cântec din care răzbate 

durerea, suferințele rromilor, dar și o viață mai bună.  

 

Anexa 2 
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42 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014- 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 

Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

 

 

 

 

MODULUL III:  PROCESELE DE INFLUENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI ROLUL LOR IN FORMAREA JUDECĂȚILOR 

 

Pentru a sesiza specificul problematicii influenței sociale, ne vom raporta la două definiții ale 

acesteia: 

„Procesele de influentă pot fi definite, în accepțiunea lor cea mai specifică, drept cele care 

coordonează modificările percepțiilor, judecăților, opiniilor, atitudinilor sau comportamentelor unui individ 

datorita cunoașterii percepțiilor, judecăților, opiniilor etc. altor indivizi' (Doise, 1982, p. 87); 

„Influența socială poate fi definită ca orice schimbare pe care relațiile unei persoane cu alții (indivizi, 

grupuri, instituții) ori societatea în ansamblul ei o produc asupra activităților sale intelectuale, asupra 

emoțiilor sau acțiunilor sale' (Abrams, Hogg, 1990, p. 195, cf Boncu, 2002, p. 11). 

Așadar, „țintele”  influenței sociale sunt atitudinile, opiniile si comportamentele indivizilor. Este 

firesc deci să ne întrebam cum se desfășoară aceste „jocuri de influență la nivelul grupului școlar. Poate 

profesorul să le sesizeze și să le interpreteze corect, fără a risca să se înșele în privința semnificațiilor lor? 

Răspunsul este afirmativ, cu condiția cunoașterii formelor de influentă, a mecanismelor și a efectelor lor, 

pentru a le putea pune apoi în serviciul acțiunii educaționale. Subdomeniile sau formele influenței sociale 

sunt: normalizarea sau formarea normelor de grup, conformismul sau influența majoritară, 

inovarea sau influența minoritară, obediența. 
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Pentru a evidenția cât mai bine procese de influență socială în formarea judecăților vom propune o 

serie de activități, după cum urmează: 

 

 

Titlul activității 1 : 

TITLUL: ,,Jocul, mijloc de incluziune socială”  - activitate cu caracter sportiv 

GRUPUL ȚINTĂ : elevii Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Dorohoi 

SCOP: asigurarea unui cadru de transfer al competențelor dobândite în alte contexte educaționale și 

corelarea componentelor cognitivă și comportamentală în situații de joc și mișcare. 

Obiectivele activității educative:  

✓ Asigurarea egalității de șansă și promovarea incluziunii sociale și școlare; 

✓ Încurajarea cooperării; 

✓ Utilizarea potențialului oferit de acest tip de activități ca mijloc complementar de integrare 

și partcipare activă a copiilor în comunitatea școlară și cea socială. 

PROBE: -   Probă de parcurgere a unui traseu tehnico – aplicativ ( anexa 1); 

- Joc - „Trage sfoara” (anexa 2) 

-  

Anexa: 
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Anexa: 

 

 

 

 

Titlul Activitatății 2:  TIC, TAC, TOE 

Grupul tinta: C P, clasa a III a, a VII a. 
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Scopul: formarea spiritului de echipa, intelegerea importantei muncii in echipa si a asumarii reusitei 

sau a esecului. 

Obiectivele activității educative:  

Să inteleaga importanta muncii în echipă; 

Să conștientizeze rolul cooperării; 

Să manifeste interes pentru câștigarea jocului; 

 Descrierea activitătii:  

   Elevii, împărțiți în două echipe aproximativ egale ca valoare, sunt așezați la 10-12 m de un 

pătrat împărțit în 9 pătrate mai mici, fiecare echipă având membrii așezați unul în spatele celuilalt. 

Primii trei jucători din fiecare echipă primesc câte o bucată de material de culori diferite ( de 

exemplu: roșii pentru prima echipă și albastre pentru a doua). Sarcina jucătorilor este simplă: la 

semnalul cadrului didactic, primul jucător din fiecare echipă aleargă cât poate de repede spre pătrat 

și așază bucata de pânză într-unul din pătratele mici apoi se întoarce în viteză maximă la echipa sa 

și dă ștafeta următorului jucător, care procedează la fel, încercând să pregătească formarea unei linii 

de trei, pentru echipa sa și în același timp, să împiedice echipa adversă să facă același lucru. Al 

treilea procedează la fel; dacă nici una din echipe nu reușește să realizeze linia, următorii jucători 

trebuie să mute câte o „piesă”, până când o echipă câștigă. 

 

ANEXA: 
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ACTIVITATEA 3 - „Crăciun în familie” 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii claselor primare 

Modul de organizare a activității:  frontală, individuală, în grupe. 

Educația: pentru timpul liber 

Resurse umane: elevii , părinții. 

SCOPUL: Cultivarea interesului educabililor despre/pentru datinile rromilor si românilor specifice 

sărbătorilor de iarnă și sensibilizarea acestora pentru a deveni ei înșiși purtători ai portului, 

credinței, tradițiilor și obiceiurilor. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să înțeleagă obiceiurile și tradițiile de Crăciun; 

• Să cultive înclinațiile și aptitudinile de pregătire pentru sărbătoare; 

• Să realizeze un preparat culinar specific Crăciunului alături de părinți; 

• Să-și îmbunătățească relațiile de comunicare; 

• Să dezvolte o personalitate armonioasă prin empatie și bunătate; 

• Să învețe a-și controla gândurile și emoțiile; 

• Să întărească relațiile familiale prin cooperare și timp petrecut împreună. 

 

    Descrierea activitatii: Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie şi de împacare sufletească în 

rândul tuturor oamenilor. Magia sărbătorilor cuprinde totul de Crăciun, dar mai ales pe copii. 

Sentimentele intense trăite de aceștia sunt de fapt motivul pentru care încă ascundem misterul lui 

Moș Crăciun, căruia îi trimit scrisori şi pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească visele. 

                Elevii vor împodobi bradul cu familia,vor cânta colinde împreună cu cei dragi și vor 

realiza un preparat culinar specific Crăciunului cu părinții. Astfel, copiii își întăresc relațiile 

familiale și vor petrece mai mult timp împreună. 

 

ANEXA: Proiect de activitate extracurriculară 

,,Crăciun în familie!” 

An şcolar: 2021-2022 
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TITLUL PROIECTULUI: „Crăciun în familie”; 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Acasă, în familiile fiecărui participant; 

DATA DESFĂȘURĂRII: 23.12.2021 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii claselor: pregătitoare, a I-a, a II-a, a III-a, a IV-a 

SCOPUL: Cultivarea interesului educabililor despre/pentru datinile românești specifice sărbătorilor 

de iarnă și sensibilizarea acestora pentru a deveni ei înșiși purtători ai portului, credinței, tradițiilor 

și obiceiurilor; 

ARGUMENT: 

  Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie şi de împacare sufletească în rândul românilor. 

Magia sărbătorilor cuprinde totul de Crăciun, dar mai ales pe copii. Sentimentele intense trăite de 

aceștia sunt de fapt motivul pentru care încă ascundem misterul lui Moș Crăciun, căruia îi trimit 

scrisori şi pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească visele. 

Noi, dascălii, avem misiunea de a le transmite elevilor noștri emoții și cunoștințe despre cum să fie 

mai buni, să-şi iubească semenii şi să-i ajute atât cât le stă în putinţă. 

Noi am ales să creăm un mediu propice atât pentru cei mici, cât și pentru familii de a face 

pregătirile pentru Crăciun împreună. În acelaşi timp, prin activitatea propusă le cultivăm diferite 

deprinderi, atitudini, cum ar fi: talentul muzical şi artistic, castronomic, gustul pentru frumos, le 



                                                
 
 

48 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014- 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 

Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

 

dezvoltăm sensibilitatea şi capacitatea de receptare a valorilor autentic umane, îi învăţăm să 

preţuiască binele. 

  

 OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să înțeleagă obiceiurile și tradițiile de Crăciun; 

• Să cultive înclinațiile și aptitudinile de pregătire pentru sărbătoare; 

• Să dezvolte capacități de mânuire a diferitelor obiecte casnice; 

• Să realizeze un preparat culinar specific Crăciunului alături de părinți; 

• Să orneze casa și să împodobească bradul; 

• Să cânte colinde împrună cu cei dragi; 

• Să-și îmbunătățească relațiile de comunicare; 

• Să dezvolte o personalitate armonioasă prin empatie și bunătate; 

• Să învețe a-și controla gândurile și emoțiile; 

• Să întărească relațiile familiale prin cooperare și timp petrecut împreună. 

 

 

REZULTATELE AŞTEPTATE: 

❖ Participarea activă a elevilor la acţiune; 

❖ Trezirea interesului elevilor pentru tradiţie; 

❖ Implicare elevilor în activităţi de casnice 

MODALITĂŢI DE DISEMINARE : 

❖ Prezentarea activităților  de către copii frontal la școală; 

❖ Expunerea la aviziere. 

COORDONATORI : 

Director:  

Prof. înv. primar:  
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Prof. înv. primar:  

 

ACTIVITATEA 2 - Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi? 

OBIECTIVE:  

• să construiască o imagine de sine pozitivă; 

• să definească calități personale ce contribuie la dezvoltarea armonioasă 

a personalității elevilor; 

• să se cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial 

GRUP ȚINTĂ: gimnazial  

MATERIALE NECESARE: coli A4, markere, creioane colorate, tablă/flipchart  

DURATA: 50 min.  

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

 Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi primesc câte o 

foaie A4 şi creioane colorate. Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va 

trece numele. Pe degetul mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale; de 

ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat etc.). Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de 

către colegii de grup – fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte 

“degete” ale conturului palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur 

al palmei inscripţionat cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează toate 

colile cu desene pe tablă sau pe foaia de flipchart. O variantă a exerciţiului cuprinde precizarea unui 

comportament pozitiv (sau a mai multor comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi 

(aspecte pozitive), nu defecte (aspecte negative) ale propriei personalităţi. Sugestii pentru profesori: 

accentul se pune pe valorizare. Dacă profesorul observă că sunt elevi care nu reuşesc să identifice 

aspecte pozitive ale comportamentului sau caracterului lor, pot fi completate “degetele” doar de 

ceilalţi membri ai grupului. În felul acesta, elevul respectiv va reuşi, cu ajutorul celorlalţi, să se 

cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial. 

 

 

ACTIVITATEA 3 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI 

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor primare 
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SCOPUL: Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnificatia zilei de 5 octombrie, 

evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în 

formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educatiei; 

• Să poarte discuții despre dreptul la educaţie; 

• Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor; 

• Să descopere educaţia ca "meserie" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale; 

• Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane: elevii claselor primare 

Prof. înv. primar 

Prof. Itinerant 

Resurse materiale: laptop, videoproiector, coli de desen, creioane colorate, carioci, acuarele, 

ștampile, hârtie creponată, foarfece. 

METODE DE EVALUARE: 

• Expoziție cu lucrările și turul galeriei – cărți personalizate 

• Realizarea unui film – colaj foto cu secvențe din activitatea derulată. 

Descrierea activității: 

            La începutul activității, cadrul didactic a prezentat elevilor un PPT cu însemnătatea zilei de 

5 Octombrie, iar apoi am făcut o ,,Călătorie în lumea poveștilor”. Au existat discuții libere cu 

privire la dreptul la educație, ce înseamnă să fii educat, ce înseamnă autoeducația. După toate aceste 

informații, am realizat împreună cu elevii o carte personalizată,intitulată ,,Cartea mea” și niște afișe 

pentru ziua educației. 

           Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnificatia zilei de 5 octombrie, 

evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în 

formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi. Evenimentul tine să ne reamintească faptul că o 

educatie de calitate reprezintă cheia unei reușite profesionale. În realizarea activităților, am folosit 

numeroase materiale, cum ar fi: laptop, videoproiector, creioane colorate, acuarele, carioci, hârtie 

creponată, coli de desen, foarfece. 



                                                
 
 

51 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014- 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 

Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

 

 

ANEXA: 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

ZIUA INTERNATIONALĂ A EDUCAȚIEI 

OCTOMBRIE 2021 

 

 

 

DENUMIREA ACTIVITĂTII EXTRACURRICULARE: 

,,ZIUA INTERNATIONALĂ A EDUCAȚIEI” 

 

ARGUMENT:  

"Educația înseamnă a învăta să înveți, a învăta să trăiești, a învăța să gândești liber și critic, a 

învăța să iubești lumea și s-o faci mai umană, a învăța să te desăvârșești în și prin munca 

creatoare."- Edgar Faure 

SCOPUL PROIECTULUI: 

    Pe 5 octombrie, în intreaga lume, se sarbătorește Ziua Mondială a Educației. Activitatea are ca 

scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în 

dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi 
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moralei unei societăţi. Evenimentul tine să ne reamintească faptul că o educație de calitate 

reprezintă cheia unei reușite profesionale. 

  Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea, în calitate de  cadre didactice 

trebuie să insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea 

respectului pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educației; 

• Să poarte discuții despre dreptul la educaţie; 

• Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor; 

• Să descopere educaţia ca "meseria" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale. 

• Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor primare 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 OCTOMBRIE 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Limba şi literatura română, Muzică şi mişcare, Arte 

vizuale şi abilităţi practice 

METODE DE EVALUARE: 

Expoziție cu lucrările și turul galeriei – cărți personalizate. 

Realizarea unui film/ colaj foto cu secvențe din activitatea derulată. 

MATERIALE, RESURSE: 

     Resurse umane: cadre didactice, elevii din grupul țintă.  

     Resurse materiale: laptop, videoproiector, coli de desen, creioane colorate,  carioca, acuarele,             

                                   ștampile, hârtie creponată, foarfece. 

     

     POPULARIZAREA PROIECTULUI: expunerea la panoul școlii 

    Activităţi programate: 
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NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA 

1. • 5 octombrie – Ziua Educatiei 

Prezentare PPT cu însemnătatea zilei 

  

  CLASA 

 4.10.2021 

2. ,,Călătorie in lumea poveştilor ”- 

• Dreptul la educaţie – discuţie liberă despre 

educație, a fi educat, autoeducație. 

 Sala de clasă 

  CLASA 

 

 4.10.2021 

3.  

• Realizarea de cărți personalizate 

,,Cartea mea”; 

• Realizarea unor afişe pentru 

 Ziua Educaţiei 

 

 Sala de clasă CLASA 

 

 4.10.2021 
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ACTIVITATEA 4: ,,E lumea noastră! Să acționăm împreună!” 

 Scop:  

              Formarea unei atitudini active și pozitive a elevilor față de problemele și schimbările 

lumii contemporane, a capacității de cooperare și solidaritate. 

Obiective: 

• manifestarea unui interes constructiv asupra problemele actuale ale socității;  

• formarea unui comportament activ şi proactiv care să stimuleze respectul, înţelegerea şi 

cooperarea în rezolvarea problemelor privind accesul la educaţie, incluziune socială; 

• eliminarea treptată a discriminării de orice tip şi acceptarea diferențierii; 

• propunerea diverselor soluții problemelor societății actuale; 

• dezvoltarea unor capacități de ascultare, recunoaștere, acceptare, ințelegere; 

• deprinderea unui comportament practic adecvat societății pe baza noilor informații 

dobândite; 

• ințelegerea importanței protejarii mediului înconjurător; 

• asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi. 

Grup Ţintă : Elevii claselor primare 

Loc de desfăşurare : sala de clasă 

Monitorizare şi evaluare: se va face de către cadrul didctic implicat în proiect pe tot parcursul 

derulării acestuia, urmărind concordanța dintre obiective și activitățile derulate. Proiectul 

educațional este interactiv pentru a oferi elevilor posibilitatea de a trata probleme importante 

specifice vârstei lor. Se va monitoriza efectul pe care noile informații acumulate stârnesc 

interesul elevilor și modul în care se vor reflecta în comportamentul lor. 

Resurse materiale: echipamente video, laptop, coală, carioci, culori, foi colorate, acuarele, 

foarfece, lipici, foi imprimate etc. 

Resurse umane: elevii clasei, cadrul didactic. 

Publicitate, Comunicare: panoul școlii. 

Descriere: Această activitate s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Educației Globale. Pentru a 

putea fi mai bine înțeleasă acestă temă, li s-a prezentat elevilor un material PPT, cu titlul ,, Să 

descoperim lucruri noi! E lumea noastră! Să acționăm împreună!” Parcurgând lumea diversă a 

ideilor, s-a realizat și o dezbatere pe baza acestei teme. O activitate foarte îndrăgită de elevi a 

fost realizarea unei planșe cu titlul ,, Pământul trist – activități dăunătoare”- 

,,Pământul fericit – activități bune”. În realizarea lui, elevii au folosit diverse materiale: 

echipamente video, laptop, coală, carioci, culori, foi colorate, acuarele, foarfece, lipici, foi 

imprimate, planșa fiind expusă la panoul școlii. 
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ANEXĂ:  ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

Săptămâna Educaţiei Globale 

„E lumea noastră! Să acţionăm împreună!” 

Pe datele de 18.11.2021, elevii claselor ................a Școlii Gimnaziale.................... a derulat 

proiectul educţional: „E lumea noastră! Să acţionăm împreună!”, în cadrul Săptămânii Educaţiei 

Globale. 

 

Argument 

    În cadrul Săptămânii educației globale elevii și profesorii desfășoară diverse activități 

interesante și distincte care ajută la formarea unor concepții de viitor a educabililor.  

Viitorul copiilor depinde de nivelul de înțelegere al acestora cu privire la demersul lumii. E 

important să informăm și să formăm elevii noștrii cu bune practivi, prin activități în care acestia 

să fie implicați direct și să analizeze, interpreteze, descopere și să propună diverse idei. Astfel, 

nu vom expune doar niște informații cu privire la globalitate și educație, ci vom implementa și 

favoriza o dezvoltare armonioasă a noilor gemerații pe toate planurile.  

Scop  

   Formarea unei atitudini active și pozitive a elevilor față de problemele și schimbările lumii 

contemporane, a capacității de cooperare și solidaritate. 

Obiective 

• manifestarea unui interes constructiv asupra problemele actuale ale socității;  

• formarea unui comportament activ şi proactiv care să stimuleze respectul, înţelegerea şi 

cooperarea în rezolvarea problemelor privind accesul la educaţie, incluziune socială; 

• eliminarea treptată a discriminării de orice tip şi acceptarea diferențierii; 

• propunerea diverselor soluții problemelor societății actuale; 

• dezvoltarea unor capacități de ascultare, recunoaștere, acceptare, ințelegere; 

• deprinderea unui comportament practic adecvat societății pe baza noilor informații 

dobândite; 

• ințelegerea importanței protejarii mediului înconjurător; 

• asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi. 
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Perioada proiectului : 18 noiembrie 2021 

Grup Ţintă : Elevii claselor primare 

Loc de desfăşurare : sala de clasă 

Monitorizare şi evaluare : se va face de către cadrul didactic implicat în proiect pe tot parcursul 

derulării acestuia, urmărind concordanța dintre obiective și activitățile derulate. Proiectul 

educațional este interactiv pentru a oferi elevilor posibilitatea de a trata probleme importante 

specifice vârstei lor. Se va monitoriza efectul pe care noile informații acumulate stârnesc 

interesul elevilor și modul în care se vor reflecta în comportamentul lor. 

Resurse materiale: echipamente video, laptop, coală, carioci, culori, foi colorate, acuarele, 

foarfece, lipici, foi imprimate etc. 

Resurse umane : elevii clasei, cadrul didactic. 

Resurse financiare : – nu este cazul. 

Publicitate, Comunicare: panoul școlii 

Coordonator proiect:  

 

ACTIVITĂŢI DERULATE 

Nr.  

Crt.  

Unitatea 

școlară 

Denumire 

activitate 

Descrierea activității Grup 

țintă 

Responsanbil/i 

1.   

Școala 

Gimnazială  

Să descoperim 

lucruri noi! 

E lumea noastră! 

Să acționăm 

împreună! 

 

Vizionare PPT – informații 

despre tema furnizată  

 

 

 Clasa  

 

 

 

 
2.  Parcurgând lumea diversă a 

ideilor – dezbatere pe baza 

temei 

 Școala 

Gimnazială  

Lucrând împreună 

vom reuși! 

Realizare planșă – Pământul 

trist – activități dănătoare 

Pământul fericit – activități bune  

Clasa  

 

 

3. Expunerea la panoul școlii 

 

Director:                                                                                Prof. înv. primar  
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ACTIVITATEA 5 – ”MĂRȚIȘORUL SPECIAL” 

SCOPUL PROIECTULUI 

           Scopul acesteia a fost stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor precum 

și dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Martie; 

• Să înţeleagă importanţa acestui eveniment;  

• Să dezvolte capacităţii de colaborare; 

• Să-și dezvolte creativitatea; 

• Să dezvolte de abilităţi sociale; 
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• Să dezvolte spiritului de competiţie şi fair-play-ului; 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor primare și gimnaziale. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă, sala multimedia. 

METODE DE EVALUARE: 

• Expoziţie cu lucrări 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane:  

• elevii claselor primare și gimnaziale 

• Cadre didactice implicate: prof………… 

RESURSE MATERIALE: laptop, videoproiector, boxe, foi colorate, culori tempera, coli, 

foarfecă, lipici, acuarele, pensoane, hartie creponată. 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI:  afișarea la panoul școlii. 

 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

 

 

„Mărțișorul special” 

An şcolar  2021-2022 
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DENUMIREA ACTIVITĂTII  EXTRACURRICULARE: 

„MĂRȚIȘORUL SPECIAL” 

ARGUMENT:  

Primăvara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia unui alt început. An 

de an, ai senzaţia că renaşti o dată cu primul mugur, cu primul fir de iarbă săgetat spre cer. 

Legendele ne amintesc de semnificaţiile culorilor mărţişoarelor şi de rolul important pe care îl 

aveau micile obiecte considerate adevărate talismane aducătoare de noroc şi sănătate . Astăzi, 

MĂRŢIŞORUL înseamnă altceva ...mai mult sau mai puţin, depinde de fiecare dintre noi. 

MĂRŢIŞOARELE ne sensibilizează pe toţi în fiecare an .Ele marchează începutul primăverii şi 

momentul în care în fiecare dintre noi se petrece o schimbare. Suntem chiar şi numai preţ de o 

clipă emoţionaţi de mărţişoarele din jurul nostru şi ajungem să ne oprim în loc şi să privim. 

Tema “MĂRŢIŞORUL”, la o primă analiză se înscrie în cadrul obiectului abilităţi practice, dar 

este mult mai complexă, deoarece îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 

temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 

referitoare la tema aleasă. În cadrul acestor activităţi se îmbină cât mai armonios utilul cu 

plăcutul, copilul construind noi produse utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, 

munca şi creaţia. 

RESPONSABILI: Prof. ............... 

prof. înv. primar .............. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Scopul acesteia a fost stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor precum și 

dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Martie; 

• Să înţeleagă importanţa acestui eveniment;  

• Să dezvolte capacităţii de colaborare; 

• Să-și dezvolte creativitatea; 

• Să dezvolte de abilităţi sociale; 

• Să dezvolte spiritului de competiţie şi fair-play-ului; 
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GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor primare si gimnaziale  

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă, sala multimedia. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 28 februarie-1 martie 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Limba şi literatura română; 

• Muzică şi mişcare; 

• Arte vizuale şi abilităţi practice. 

METODE DE EVALUARE: Expoziţie cu lucrări 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane:  

• elevii claselor primare si gimnaziale 

• Cadre didactice implicate:  

       Director 

 prof. înv. primar  

RESURSE MATERIALE: laptop, videoproiector, boxe, foi colorate, culori tempera, coli, 

foarfecă, lipici, acuarele, pensoane, hartie creponată. 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI:  afișarea la panoul școlii 

Activităţi programate: 

NR. 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

 

1 MARTIE 

• Prezentare PPT  cu însemnătatea 

zilei 

 

Sala multimedia 

Toți elevii 

 

 

1 martie 

 

2. 

• Realizarea mărțișoarelor personalizate 

Decupare, lipire, colorare 

 

 

Sala de clasă 
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REZULTATE  AŞTEPTATE: 

- elevii vor fi interesaţi de activităţile proiectului, fiind dornici de activităţi extraşcolare; 

- rezultatele proiectului vor fi concretizate în panou cu lucrări, cât şi în progresul înregistrat în 

planul personalităţii; 

EVALUARE: lucrările, creaţiile elevilor; 

REALIZĂRI MAJORE ALE PROIECTULUI: 

Proiectul va contribui la dezvoltarea dragostei față de tradiții, stimularea lucrului în echipă. 

 

 

 

 3 martie 

 

3.   

Cântece  

• Audierea și cântarea unor cântece 

de primăvară 

 

Sala de clasă 

 

 

1 martie 

 

3. 

 

• Evaluare – panou cu lucrări 

practice  

• Acordarea diplomelor de 

participare  elevilor  

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

   3 martie 
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MODULUL IV:  RECEPTAREA CRITICĂ A CONȚINUTURILOR VEHICULATE ÎN 

MASS-MEDIA CU PRIVIRE LA MINORITĂȚI, DAR ȘI ALTE GRUPURI SOCIALE 

PERIFERICE: DIFERENȚIEREA ÎNTRE ȘTIRI FALSE ȘI ȘTIRI OBIECTIVE 

 

După Denis McQuail (1987, p. 256), mass-media poate acționa asupra: indivizilor, grupurilor, 

instituțiilor, întregii societăți; totodată, ele pot afecta personalitatea umană în: dimensiunea cognitivă 

(schimbarea imaginii despre lume), dimensiunea afectivă (crearea sau modificarea unor atitudini și 

sentimente) sau dimensiunea comportamentală (schimbări ale modului de acțiune al indivizilor și 

fenomene de mobilizare socială).  

Pe parcul multor decenii au apărut speculații cu privire la oamenii de etnie. În urma unor 

întâmplări, evenimente, aparent neplăcute și uneori neadevărate sau dramatizate, s-au iscat diverse 

stereotipuri despre etnia romă. Veșnicile replici "romii nu sunt una cu romanii. De fapt, romii sunt 

țigani" se aud foarte des și astăzi. Conform mai multor studii,  mass-media este cea care influențează 

excesiv părerile și prejudecățile celor din jur cu privire la acești oameni, cel mai adesea imaginea 

vehiculată este adesea una negativă. 

Societate actuală funcționează pe baza unor idei pe care mass-media le promovează. Aceste 

concepte creează modele de „nomalitate”, iar acest cuvânt atrage cu el anumite tipare pe care foarte 

puțini le îndeplinesc, dar mulți și le doresc pentru a fi acceptați. 

 

ACTIVITATEA 1: 

TITLUL: ”Chiorchinele toleranței” – dezvoltarea gândirii critice 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea gândirii critice prin raportare la mediul înconjurător, a 

egalității între elevi. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să identifice aspecte pozitive referitoare la „toleranță”; 

O2: Să identifice aspecte negative referitoare la „toleranță”; 

O3: Să argumenteze selecțiile făcute 

O4: Să lucreze în echipe pentru finalizarea sarcinii. 

RESURSE MATERIALE: planșă, markere, metoda chiorchinelui 

RESURSE TEMPORALE: 30 min 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

„Ciorchinele este un tip de brainstorming prin care se stimulează evidențierea legăturilor dintre 

idei; reprezintă o modalitate de a construi sau realiza asociații noi de idei sau de a releva noi 

sensuri ale ideilor” (Zlate, Drăghicescu & Stănescu, 2011, p. 31). 
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Se scrie un cuvânt sau expresie nucleu în centrul unei foi de hârtie sau al tablei. Se invită elevii 

pentru a scrie cât mai multe cuvinte sau expresii care le vin în minte despre subiectul selectat 

până la expirarea timpului. Se leagă cuvintele (ideile) prin linii de noţiunea centrală sau, dacă 

este cazul, de una din cele propuse de elevi. Se comentează rezultatul la finalul exerciţiului. 

În cazul tolerării și integrării romilor, se va propune scrierea unui cuvânt cheie în mijlocul 

chiorchinelui, exemplu: „toleranță” și se vor conduce prin întrebări chidate la efectele pe care 

cred ei că le are aceasta în plan pozitiv și negative. 

 

ANEXE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL ACTIVITĂȚII: „Poemul cu mai mulți autori” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea gândirii logice și critice prin asamblarea mai multor idei 

despre toleranță și identitate 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să formuleze corect câte o propoziție aferentă cerinței; 

O2: Să selecteze cuvintele și expresiile principale pe baza temei; 

O3: Să construiască în echipă un poem cu privire de toleranță, identitate și diversitate față de 

rromi; 

RESURSE MATERIALE: post-it-uri, instrumente de scris; 

NIVELUL CLASEI: I-VIII 

RESURSE TEMPORALE: 30 min 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Eșec  

școlar 

TOLERAN-

ȚĂ 

PREZENT

Ă 

Sprijin Egalitate 

Bunătate  

Șansă la 

educație 
Frică 

Încreder

e în sine 

Cooperare 

Suferință 

ABSENTĂ 

Neîncreder

e 

Anxietate 

Discrimi-

nare  



                                                         

71 
 

  Se prezintă de către profesor principala  coordonată a activității: TOLERANȚA și 

IDENTITATEA 

 Se lansează provocarea: „Continuă cu cât mai multe cuvinte enunțul: Noi la școală toți 

suntem…»”. 

   După câteva minute alocate gândirii, participanţii sunt încurajaţi să scrie pe un post-it cuvintele 

care au, pentru ei, o mare însemnătate, cuvintele la care nu pot renunţa. 

     Hârtiile se lipesc pe tabla. Se elimină cele care se repetă. Cele rămase se grupează, eventual, 

după diferite criterii găsite de copii sau indicate de profesor. Apoi, împreună cu acesta, copiii 

leagă cuvintele într-un mic poem despre tema data: Toleranță și identitate. 

ANEXA:

 



                                                         

72 
 

 

 

 

ACTIVITATEA II: 

TITLUL ACTIVITĂȚII: „Caracatița influențelor negative” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Facilitarea stabilirii unei ordini în cunoştinţele asimilate, prin 

realizarea unor distincţii clare între influenţele pozitive şi cele negative 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să formuleze opinii cu privire la influențele negative primite din mass-media; 

O2: Să identifice principalele cauze ale stereotipurilor, miturilor; 

O4: Să distingă elementele pozitive de cele negative; 

O5: Să identifice principalele posibilități de eliminare a aspectelor negative; 

RESURSE MATERIALE: foi, pixuri, pălăriile gânditoare. 
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NIVELUL CLASEI: I-VIII 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

   Elevii vor constitui grupe, iar fiecare grupă va primi un desen al caracatiţei.  

   În prima etapă, membrii grupului vor face o listă cu influenţele negative pe care  mass-

media le vehiculează despre minorități.  

   În a doua etapă, elevii vor nota pe fiecare dintre membrele caracatiţei câte o influenţă 

negativă pe care o poate avea mass-media asupra societății și asupra oamenii de etnie rromă. 

   În cea de-a treia etapă, vor realiza o analiză a aspectelor negative descoperite. 

   După finalizarea realizării caracatiței, se va cere elevilor să redea soluții pentru 

susținerea și schimbarea stereotipurilor din mass-media despre minorități, pe care le vor nota pe 

post-it-uri, care vor fi atașate pe copacul prieteniei. 

   Se va concluziona că prietenia și toleranța naște frumusețea, liniștea asemenea unui 

copac care redă frumusețea naturii. 

 

 

ANEXE: 
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ACTIVITATEA III: 

TITLUL ACTIVITĂȚII: „Paravanul perspectivelor” – dezvoltarea analizei și gândirii 

critice 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Promovează formularea şi transmiterea coerentă a unui mesaj către o 

altă persoană şi înţelegerea corespunzătoare a mesajului recepţionat. Înțelegerea importanței 

transmiterii unei informații corecte și perceperea de către ceilalți a informațiilor primite. 

Stimulează capacitatea de comunicare directă cu un partener de discuţii, colaborarea şi lucrul în 

pereche.  

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să folosească corect exprimare orală; 

O2: Să respecte etapele de lucru indicate de îndrumător; 

O3: Să realizeze cât mai amănunțit desenul după indicațiile primite; 

O4: Să analieze diferențele dintre lucrări; 
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O5: Să concluzioneze importanța trasmiterii unei informații concrete. 

RESURSE MATERIALE: creioane colorate, coli A3, o carte mai mare sau un carton  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: O pereche alcătuită dintr-un mesager şi un 

receptor (2 jucători) se va așeza la masă faţă în faţă. Fiecăruia dintre jucători i se va oferi o coală 

şi acelaşi număr de culori. Între cei 2 jucători se va pune un paravan alcătuit dintr-o carte sau un 

carton.    Mesagerul va desena pe foaia sa un desen (iniţial se recomandă să se înceapă desenul 

cu simboluri simple ex.: forme geometrice, simboluri – cruce, punct etc, apoi desene mai 

complexe care să conţină elemente ce pot fi explicate verbal ex. casă, bloc, copac, cerc cu 2 

puncte în interior etc.).   După ce mesagerul a finalizat de realizat desenul, fără a-l arăta trebuie 

să transmită verbal receptorului cum anume să realizeze şi acesta desenul făcut. Mesagerul nu 

are voie să redea exact elementele utilizate în desen ex. desenează o casă/ cruce etc.. Mesajul 

trebuie transmis sub forma:  

Pasul 1: desenezi un soare, în centrul foii aşezată pe orizontală desenează un cerc 

Pasul 2 - de jurîmprejurul cercului desenează 8 linii lungi de trei degetel folosind 

culoarea galben Pasul 3 – colorează interiorul cercului folosind culoarea galben  

Pentru fiecare element menţionat în descriere (ex.: forma, culoarea, poziţionarea în 

pagină, respectarea dimensiunii etc.), care a fost redat corect de către receptor, se alocă câte un 

punct acestuia. După trei runde se inversează rolurile dintre mesager şi receptor. La finalul celor 

6 runde se stabileşte echipa câştigătoare ca fiind echipa care a adunat cele mai multe puncte. 

Se concluzionează că o informație trasmisă nu este asemenea cu una percepută și 

trecută prin filtrul minții. Același lucru se întâmplă și în societate când primim informații 

vehiculate fără a cunoaște adevărul. 

 

ACTIVITATEA IV: 

TITLUL ACTIVITĂȚII: „Suntem toți la fel” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea gândirii critice și ințelegerea diferențelor de etnie 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să formuleze corect și coerent propozițiile;  

O2: Să identifice principalele caracteristici ale persoanelor din material; 

O4: Să analizeze comportamentele și atitudinile desprinse din materialul video prezentat; 

O5: Să identifice metode alternative de abordare a situației. 

RESURSE MATERIALE: foi, pixuri, pălăriile gânditoare. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

   Se va prezenta un videoclip despre discriminarea unei fețițe de etnie rromă. Elevii vor fi 

împărțiți în 5 echipe, fiecare dintre acestea primind câte o pălărie colorată în interiorul căreia 

sunt indicate sarcinile de lucru care vor fi lămurite verbal de către profesori. 

ANEXĂ:  

Pălăria albă: 

• Oferă o privire obiectivă asupra informaţiilor. 

• Este neutră. 

• Este concentrată pe fapte obiective şi imagini clare. 

• Stă sub semnul gândirii obiective. 

Întrebări pentru ghidare:  

- Cine este personajul principal?  

- Unde se află acesta? 

- Ce sugerează acest videoclip? 

- Cine este personajul ce discriminează? 

Pălărie roşie: 

• Dă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor. 

• Oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor. 

• Roşu poate însemna şi supărarea sau furia. 

• Descătuşează stările afective. 

Întrebări pentru ghidare:  

- Cum se simte personajul discriminat? Dar cel/cei ce discriminează? 

- Ce ai face în situația personajului discriminat? Dar în situația personajului care 

discriminează? 

Pălăria neagră: 

• Exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata. 

• Oferă o perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie. 

• Este perspectiva gândirii negative, pesimiste. 

Întrebări pentru ghidare:  

- Crezi că personajul discriminat suferă pe baza celor întâmplate?  

- Ce poate genera un astfel de comportant? 
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- Care sunt urmările unei astfel de situații pentru viitorul unui copil? 

 

Pălăria galbenă: 

• Oferă o perspectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei. 

• Culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul. 

• Este gândirea optimistă, constructivă pe un fundament logic. 

Întrebări pentru ghidare:  

- Ce soluții sunt pentru a îndrepta această situație? 

- Există învățături/moravuri ce se pot desprinde din această situație? 

- Ce pot face ceilalți pentru a evita astfel de situații pe viitor? 

Pălăria verde: 

• Exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă. 

• Este verdele proaspăt al ierbii, al vegetaţiei, al abundenţei. 

• Este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare. 

Întrebări pentru ghidare:  

- Dacă ai fi profesor, ce modalități ai aborda pentru a integra toți elevii? 

- Dacă ai fi un elev discriminat, ce ai face 

 

ACTIVITATEA V: 

TITLUL ACTIVITĂȚII: „Astăzi sunt reporter!”- analiză și sinteză 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Analiza, înțelegerea și receptarea unor mesaje trasmise despre viață 

reală a minorităților și compararea cu stereotipurile vehiculate în mass-media. Dezvoltarea unor 

capacități de sinteză, analiză și selectarea a informațiilor pertinente. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să formuleze corect întrebările aferente unui interviu; 

O2: Să selecteze informațiile utile din cele primite; 

O3: Să compare informațiile primite cu cele din mass-media; 

O4: Să prezinte colegilor propriul studiu de caz și părerea sa despre cum sunt percepuți romii în 

mass-media. 



                                                         

78 
 

RESURSE MATERIALE: microfon, foi, pixuri, o sursă de internet. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Fiecare copil va fi îndemnat să-și aleagă o persoană adultă (din afara familiei) pe care o va 

intervieva după orele de curs. Acesta îi va adresa întrebări structurate. 

Întrebările sunt deschise și permit exprimarea unei opinii argumentate, dezvoltate. A doua zi la 

școală, se va prezenta de către fiecare elev ceea ce a notat. Vom face comparații cu stereotipurile 

atât mediul social, cât și cel electronic, descoperind că toți suntem la fel, indiferent de etnie, 

culoare, religie ș.a. 

ANEXA: 
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ACTIVITATEA VI: 

TITLUL ACTIVITĂȚII: „Redactor de revistă” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacităților de imaginație prin creearea unui reportaj  

și empatizarea cu susținerea rromilor; 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

O1: Să formuleze corect și coerent propozițiile; 

O2: Să selecteze doar informații relevante pentru cititori; 

O3: Să folosească un limbaj elevat și dezvoltat; 

O4: Să creeze o operă originală și atractivă; 

RESURSE MATERIALE: foi, pixuri 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

   Elevii sunt îndemnați să trimită o știre la revista ,,Viața rromilor” în care să solicite 

ajutor pentru copii rromi. Aceștia vor fi împărțiți în echipe de câte 3, maxim 4 elevi. Fiecare 

echipă va alege unul din aspectele pe care vrea să le reprezinte în studiul său: modul de viață, 

cariera rromilor, famiile, educația rromilor s.a. 

   Echipele vor lucra pentru a creea un baner desenat pentru pagina de site, și vor realiza o 

descriere a problemei. Pentru asta vor primi fișe ce vor arăta semenea unui site gol. Aceștia vor 

avea în vedere să susțină în reportaj: calitățile, dorințele și nevoile celor vizați și să invite lumea 

în a nu discrimina. După finalizare, fiecare echipă va veni în fața clasei pentru a-și prezenta 

opera. La final copiii vor alege care reportaj a fost cel mai convingător, prin votare. 
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MODULUL IV: 

SCHEME NARATIVE ȘI RESCRIEREA CONȘTIINȚEI COLECTIVE: MITURI, 

CLIȘEE CARE EXISTĂ ÎN CULTURA ROMÂNĂ PRIVITOARE LA ETNIA RROMĂ 

 

Conștiința colectivă este un concept de sociologie și psihologie , care se referă la credințe , 

comportamente și obiecte mentale împărtășite de membrii unei comunități. Conștiința colectivă 

funcționează ca o forță separată de conștiința individuală, pe care o domină în general. 

 

Activități pentru modificarea percepției  asupra etniei rrome 

 

Titlul activității:  ,,SĂPTĂMÂNA TOLERANȚEI” 

Competență generală: 

-Dezvoltarea  competenţelor de toleranță,comunicare asertivă,înțelegerea și acceptarea celui de 

alături ,pentru a elimina prejudecățile legate de etnia rromă. 

Competențe specifice: 

-Identificarea elevilor cu probleme de gestionare a emoţiilor,în vederea elaborării unui plan de 

intervenţie; 

-Întelegerea conceptului de comunicare asertivă și toleranță de către elevii vizaţi; 

-Asumarea de către elevi a noţiunii de comunicare asertivă şi toleranță,conştientizarea 

beneficiilor aduse de acest mod de comunicare și de comportare; 

-Dobândirea de tehnici de oferire a feed-back-ului. 

Grup țintă: elevii claselor V-VIII   

Abilităţile vizate: 

-Ascultarea activă şi oferirea de feed-back. 

Durata: 

-o săptămână în luna noiembrie 
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Descrierea activităților: 

1. Activitate introductivă: 

  Spaţiul şcolar reprezintă, pe lângă locul unde se acumulează anumite cunoştinţe prin 

procesul de predare-învăţare şi spaţiul unde elevii şi cadrele didactice creează un mod de a trăi 

împreună şi mai ales înseamnă pregătirea elevilor pentru viaţă. Am constatat că una dintre 

abilităţile care lipsesc anumitor elevi este aceea de a asculta şi de a înţelege ceea ce li se spune, 

fie la orele de clasă, fie de către colegi. Am depistat această lipsă prin observarea 

comportamentului acestor elevi, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor sau ale 

activităţilor extraşcolare, prin aplicarea unui chestionar, prin realizarea unei activităţi cu titlul 

„Copilărie” în care elevii trebuiau să lucreze în echipă pentru realizarea unui poster pe această 

temă. Am constatat că unii copii au înţeles imediat despre ce este vorba, în timp ce alţii nu au 

ascultat explicaţiile, nici ale mele, dar nici ale colegilor de echipă, au înţeles cu totul altceva faţă 

de sarcina propusă şi au terminat prin a ignora indicaţiile primite. 

 2. Aplicarea şi interpretarea chestionarelor de evaluare a abilităţilor şi nevoilor de 

comunicare; 

3. Prezentarea proiectului şi a abilităţilor propuse spre a fi dezvoltate (expunere Power 

Point); 

 4. „De ce e importantă comunicarea?” (brainstorming); 

  5. „Comunicarea non-verbală” (joc de rol,interpretarea versus realitatea celor mimate); 

   Se realizează pe grupe de maxim 6 elevi. Se stabilesc 4 grupe. Fiecare grupă primește o 

situație pe care trebuie să o interpreteze în sens pozitiv și negativ, apoi să explice care este 

abordarea corectă și de ce. (Exemple de teme: discriminarea, intoleranța, violența fizică și 

verbală, prejudecăți legate de etnia rromă etc) 

 6. „Telefonul fără fir”(şirul comunicării-joc didactic); 

   Se realizează cu întreaga clasă. Se aplică la toate clasele vizate în proiect. Copiii sunt așezați în 

șir unii lângă alții, iar un copil din capătul șirului spune un cuvânt, la începutul jocului se 

transmit cuvinte simple, apoi din ce în ce mai complexe. Cuvintele transmise pot ajunge 

distorsionate la capătul șirului, fapt ce poate fi utilizat în explicarea deformării informațiilor pe 

care le primim, a judecării greșite a unei etnii. Se vor utiliza cuvinte care au legătură cu tema 

proiectului (toleranță, prejudecată, rasism etc). 
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 Jocul are drept scop de a arată cum poate fi deformată comunicarea și ce ușor se pot denatura 

informațiile doar dintr-o proastă comunicare sau din lipsa de răbdare de a-l asculta pe celălalt. 

  

7. „Ce poate face un zâmbet?”(joc didactic) 

  Se desfășoară la nivelul fiecărei clase. Presupune recunoașterea emoțiilor celorlalți copii în 

situații diverse. 

  8. Regulile ascultării active. (expunere, joc de rol, lucrul în echipă); 

  9. Comunicarea pasivă, agresivă, asertivă (joc de rol,lucru în echipă); 

 10. Ce este feed-back-ul? (cum ofer feed-back şi cum interpretez răspunsul oferit de colegi la 

anumite acţiuni ale mele); 

 11. ,,Mişcarea” (jocuri în aer liber, discuții asupra comportamentelor observate); 

 12. Evaluarea proiectului (prezentarea jurnalului realizat pe parcursul proiectului de fiecare 

elev şi de către profesori, observarea comportamentului elevilor, ,,zidul plângerii”-postituri pe 

care elevii îşi vor exprima părerea despre ce au învăţat în proiect). 

Resurse: consumabile, calculator,videoproiector. 

Rezultatele activităţilor: 

-formarea unor comportamente adecvate unei bune comunicări; 

-conflictele se vor diminua; 

-scăderea numărului de sancţiuni aplicate elevilor; 

-scăderea numărului actelor de violenţă verbală sau fizică: 

-dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; 

-dobândirea de noi cunoştinţe. 

Corelarea cu dezvoltarea durabilă: 

-diseminarea experienţei şi eventual aplicarea proiectului și în următorii ani școlari ; 

-crearea unui proiect al şcolii care să fie aplicat fie sub forma unui opţional sau sub forma unui 

proiect de  activităţi extracurriculare; 

-atitudine de respect faţă de interlocutor; 

-comunicare non-conflictuală în grupul de elevi; 
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-climat adecvat în clasă; 

-reducerea numărului de conflicte elev-elev şi elev-profesor; 

-creşterea stimei de sine a elevilor; 

-îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură şi la purtare; 

-un prestigiu sporit al şcolii în comunitate. 

 

Titlul activității: TEATRU - FORUM: „ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME FĂRĂ 

PREJUDECĂȚI!” 

Competență generală: 

Diminuarea situațiilor în care domină prejudecățile și abuzurile la adresa etniei rrome. 

 

Competențe specifice: 

-Dezvoltarea capacității  elevilor, de a-și  rezolva singuri problemele; 

-Dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor, imaginându-și alte situații mai bune; 

-Detectarea problemelor din cadrul unui grup, a victimei și a abuzatorului într-o situație;  

-Pregătirea elevilor pentru a rezolva în mod activ problemele reale din viețile lor și pentru a 

reacționa la injustiție socială ,prejudecăți și oprimare.  

Grup țintă: 

Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” 

Descriere: 

   Teatru Forum are ca obiectiv utilizarea teatrului ca un instrument eficient de înțelegere și 

căutare a alternativelor pentru problemele sociale și interpersonale.  

Teatru Forum  este un proces care se dezvoltă în două etape: 

1. Jocuri și activități de încălzire: profesorul alege câteva activități legate de simțuri, care să 

permită participanților să se relaxeze și să se axeze pe activitate. Aceste activități vor face 

participanții să se simtă încrezători în cadrul grupului. Se propune o  scurtă sesiune de relaxare 

cu muzică ambientală; elevii ramân cu ochii închiși, în timp ce facilitatorul spune o poveste pe 

care ei trebuie să o recreeze în mintea lor. Participanții pot sta în cerc.  

2. Scrierea acțiunii: odată ce grupul se axează pe activitate, facilitatorul(profesorul) cere tuturor 

participanților să împărtășească o experiență a abuzului pe care l-au trăit, identificând atât 
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persoana abuzată, cât și abuzatorul în fiecare situație. Textele vor fi scrise în comun, bazat pe 

poveștile de viață ale participanților, cum ar fi discriminare, violență,prejudecăți.   

  Pentru a ajuta în cadrul acestui proces, pot fi puse următoarele întrebări, astfel încât piesa să fie 

definită în mod adecvat: ,,Ce dorește protagonistul (persoana abuzată) să obțină?” Grupul trebuie 

să definească ce dorește protagonistul astfel încât, mai târziu, să fie identificate problemele cu 

care se confruntă. ,,Care este obstacolul care face ca persoana abuzată să nu reușească să își 

atingă scopul? Toate aceste dificultăți vor fi exprimate de către actori. ,,Care sunt posibilele 

soluții?” Posibilele soluții la problemă trebuie să fie definite înainte ca piesa să fie interpretată 

pentru a garanta faptul ca publicul să ajungă la concluzii asemănătoare.  

  Alegerea actorilor și repetițiile: După ce au fost alese situațiile care vor fi reprezentate, începe 

spectacolul. Piesa trebuie să fie construită cu ajutorul mediatorului(un cadru didactic). Actorii 

sunt selectați astfel încât ei să repete piesele care sunt scrise (se vor desfășura timp de  o 

saptamână) și ei să joace pentru prima oară. 

 

Spectacolul Teatrului Forum este împărțit în trei etape: 

1. Încălzirea publicului sau a spectatorilor activi: fiecare sesiune de Teatru Forum începe cu 

încălzirea spectatorilor. Facilitatorul explică “regulile jocului”  și stimulează participarea.  

2. Interpretarea piesei anti-model: actorii interpretează o piesă, în care este reprezentată o situație 

non-ideală. Piesa se bazează pe un conflict dintre protagonist(persoana abuzată) și 

antagonist(abuzatorul). Aceasta este prima reprezentație ca un spectacol convențional în care 

publicul rămâne pasiv.  

3. Forum: după ce se încheie prima reprezentație a piesei anti-model, facilitatorul inițiază o 

discuție cu publicul. În această etapă, piesa este jucată din nou, dar publicul are un rol activ 

încercând să rezolve problemele identificate care au împiedicat personajul abuzat să își atingă 

scopul. Acum spectatorii pot opri piesa și participa la ea ca actori. Regulile sunt următoarele: 

De fiecare dată când un spectator dorește să participe la piesă trebuie să spună “STOP” și, după 

aceea, ar trebui să specifice ce personaj vrea să înlocuiască. Spectatorul este acum actor și 

ceilalți actori ar trebui să improvizeze acțiunea conform a ceea ce spune noul actor.  

În timpul celei de-a doua reprezentații, facilitatorul poate interveni și discuta cu publicul cu 

privire la cât de fezabile sunt alternativele propuse.   

Publicul va hotărî finalul poveștii. 

Resurse umane şi materiale 

Un facilitator(profesor) care animă piesa . 
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Un grup de aproximativ 5 actori și publicul(elevii celorlalte clase). 

Curtea interioară a școlii. 

Evaluarea procesului de învăţare 

Procesul ar putea fi evaluat verificând următoarele aspecte: 

1. A fost interpretată acțiunea în mod clar, astfel încât publicul să înțeleagă subiectul? 

2. Au intervenit spectatorii în cadrul procesului? 

3. Au ajuns spectatorii la concluzii în cadrul dezbaterii? 

 

Titlul activității: PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ 

”R(OMUL) DE LÂNGĂ NOI!”-ISTORIE ȘI GEOGRAFIE LOCALĂ 

Scopurile activităţii:  

 - Valorificarea resurselor educaţiei non-formale şi informale în vederea dezvoltării 

competenţelor de informare, comunicare, relaţionare la elevi; 

   - Valorizarea obiectivă a istoriei și geografiei  locale, pornind de experienţe şi trăiri, aprecieri 

subiective,  „conservate” în memoria persoanelor vârstnice din comunitate; 

   -Exersarea / dezvoltarea aptitudinilor şi comportamentelor civice axate pe 

respectul celuilalt şi pe toleranţă, aprecierea/acceptarea diversităţii: 

   -Antrenarea altor persoane din afara şcolii în activităţile de documentare. 

Competenţe generale: 

-competenţe sociale şi civice; exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice; 

-aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice; 

Competenţe specifice:  

- Identificarea de termeni, perceperea unor relaţii şi conexiuni, nominalizarea unor concepte;  

- Compararea şi clasificarea unor date, informaţii, surse, referitoare la istoria etniilor din 

municipiul Dorohoi; 

- Investigarea, descoperirea, explorarea, reducerea la o schemă, anticiparea unor rezultate, 

generarea de idei, argumentarea unor enunţuri, conceperea unor opinii cu solidă argumentare 

despre rolul etniilor din Dorohoi în evoluția orașului; 



                                                         

88 
 

- Construirea unor explicaţii şi argumente intra- şi multidisciplinare cu privire la evenimente și 

procese istorice; 

- Compararea surselor istorice în vederea stabilirii credibilităţii şi a validităţii informaţiei 

conţinută de acestea. 

.-Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii ; 

-Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu 

ceilalţi. 

Domeniul: crosscurricular: istorie +cultură civică+arte plastice+limba română+ utilizare PC 

Grup țintă : elevii claselor V-VIII 

Durata activităţii: martie –decembrie 2023 

Valori şi atitudini: 

-Gândire critică şi flexibilă; 

-Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 

-Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de 

predicţie a schimbărilor; 

-Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor; 

-Valorizarea propriei istorii, identităţi, particularităţi; 

-Acceptarea diversităţii etnice, sociale, religioase. 

Activităţile de învăţare sunt centrate pe: 

-utilizarea surselor istorice, documentare, arheologice, mărturii etc.; 

-antrenarea gândirii critice prin lectura activă, formularea opiniilor personale, elaborarea 

argumentelor, formularea de întrebări, elaborarea de texte, realizarea de proiecte etc; 

-utilizarea investigaţiei pentru aplicarea, în mod creativ, a cunoştinţelor dobândite în situaţii noi 

şi variate. 

Evaluarea  se realizează prin portofolii şi proiecte, individuale şi de grup, care sunt şi activităţi 

complexe de învăţare dar şi instrumente de evaluare, atât formativă cât şi sumativă, prin 

realizarea unei reviste dedicate istoriei municipiului Dorohoi  

Activitati: 

1. Etniile din Dorohoi de-a lungul istoriei 

  Durata:  2 ore 
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-Dezbatere și prezentare a temei propuse cu sprijinul surselor istorice(cărți,articole din presa 

scrisă,informații de pe internet) 

Activitatea se desfășoară la Biblioteca școlii și la Biblioteca municipală. 

 

2.  Elemente de geografie locală 

 Durata:    6 ore,  

  - Drumeţie în zona orașului Dorohoi plus adunarea şi comentarea datelor, fotografiilor,  

desenelor realizate. 

3.  Istoria veche a Dorohoiului şi a vecinătăţilor sale 

 Durata:    5 ore( cel puţin o oră la Muzeul de Științe Naturale din localitate) 

-Cercetarea vestigiilor, realizarea de conexiuni cu vestigii aparţinând epocilor istorice,  culturilor 

arheologice despre care au învăţat la istorie, pentru determinarea apartenenţei la un areal 

cultural. 

Se recomandă o excursie la Muzeul de istorie din Botoşani. 

4. Cultura si religie in Dorohoi 

  Durata:     4 ore 

-  Documentare, discuţii despre obiceiuri , tradiții,mituri,clișee despre etnia rromă, regăsite în 

cultura românilor din localitate. 

5.Tradiţii, obiceiuri, ocupaţii străvechi şi actuale. 

Durata:5 ore 

- Identificarea unor persoane care practică sau au practicat  meserii vechi(bunici,persoane 

vârstice din comunitate,atât rromi , cât și români),intervievarea acestora și scrierea unor 

reportaje pentru reconstituirea unor obiceiuri; 

- Realizarea unui colţ muzeal cu   obiecte casnice „din casa bunicilor” .                 

6. „Istoria lumii incepe cu istoria mea!” 

Durata:10 ore 

  -Pregătirea/ expunerea produselor finale: referate, filme, produse  manufacturate, fotografii, 

machete, planșe, desene, revista etc. 

-Inaugurarea expoziției și prezentări ale materialelor realizate în fața invitaților(reprezentanți ai 

autorităților locale,invitați din comunitate,elevi, cadre didactice) 

          

 

 


