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I.1. Metode și instrumente didactice digitale 
prezentate la cursul

”Make technology your friend! -Using ICT to engage 
students in the modern classroom”

I.1.1.Activități culturale

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare

Durată: 20 minute

Materiale: foi imprimate cu tabelul Bingo și pix pentru fiecare participant

Descriere:

 Participanții primesc foaia cu tabelul Bingo și pentru 

a o completa, ei trebuie să afle informațiile cerute și să noteze în tabel numele 

în dreptul afirmației care i se potrivește.

      Fiecărui participant i se adresează o singură întrebare, o singură dată. 

 Spațiul în care se desfășoară activitatea trebuie să permită

particpanților să se miște liber.

Cine completează primul întregul tabel, câștigă.

Super BINGO -fișa

Găsește printre participanți pe cineva care...

( fiecare participant poate fi chestionat doar odata)

Când ai completat toate căsuțele,

strigă BINGO !

Face regulat exerciții fizice.
Ce fel de sport?

Este născut/ă în aceeași lună cu 
tine. În ce lună?

A mai fost deja în Portugalia. Are unul sau mai mulți copii.
Ce vârste au?

Vorbește mai mult de două limbi. A uitat ceva acasă.
Ce?

Găsește un participant născut în Urăște cafeaua.

Își serbează ziua de naștere în Cântă sub duș. Te rog, arată-ne!

Este stângaci/stângace. A realizat deja un proiect European.
Ce fel de proiect? 

Știe să spună ”te iubesc” în mai 
mult de 5 limbi.

Are mai puțin de 30 de ani.
Câți ani ai?

Are un câine sau o pisică. A venit în Portugalia pentru 
prima dată.

A fost la cinema în ultima lună.
Ce film a văzut?

Cântă la un instrument muzical.
Ce instrument?

A călătorit în Portugalia cu mai 
mult de un avion.

Are unu sau mai mulți frați/una 
sau mai multe surori.
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 I.1.2.Instrumente digitale

   1. Google Drive

          Obiectiv: dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare

          Durată: 20 minute

         Materiale: PC/Laptop cu acces la internet

         Descriere: 

Este un instrument digital care permite realizarea unor site-uri. Se 

crează un cont Google Drive la adresa .Se pot explora drive.google.com

toate posibilitățile oferite de Google Drive, respectiv: hărți, știri, e-mail, 

adăugare fotografii, realizare blog, etc. După crearea contului, se pot realiza 

diverse site-uri. Exemplu: h�ps://sites.google.com/view/portugaliaimn

2. Un alt fel de Wordart.

  Obiectiv: Realizarea de texte artistice
  Durată: 20 minute

 Materiale: PC / laptop cu acces la internet
 Descriere:

 
Se accesează  Se scrie un text, h�ps://wordart.com/. 

sau se importă un text dintr-un document sau dintr-o 
pagină web, apoi se alege forma dorită, tipul, 

direcția, culoarea literelor și a fundalului. 
Apăsând butonul de vizualizare se va vedea 
wordart-ul. Se pot face schimbări la toate 
elementele. 8

https://spark.adobe.com/sp/design/video/8986ddcd-e3d4-4436-b5aa-71f0dd03fb85
https://getkahoot.com/
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  3. Hărți mintale - Mindomo
   https://www.mindomo.com

   Obiectiv: Crearea unor hărți mintale
   Durată: 20 minute

  Materiale: PC / laptop cu acces la internet
  Descriere: 

Mindomo este un instrument online de reprezentare grafică pentru 
învățarea vizuală, îmbunătățirea creativității și rezolvarea 
problemelor. 

Cu Mindomo se poate obține o imagine de ansamblu a gândurilor, 
ideilor, legăturilor și a altor informații cheie. 

O hartă MINDOMO este o formă de organizare grafică a informației, poate fi 
folosită la a lua notițite și a ține evidența. 

Titlul (subiectul sau ideea principală) se află întotdeauna în centrul hărții, fiind în 
permanență vizibilă. 

Ideile asociate sunt legate de centru, creând o structură radiantă.

h�ps://www.mindomo.com/dashboard/home. 

Produsul poate fi salvat și publicat.
h�ps://www.mindomo.com/mindmap/ict-6f3b96b34f5
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 I.1.3. Instrumente audio- video

1. Windows Live Movie Maker

Obiectiv: Realizarea de videoclipuri
Durată: 20 minute
Materiale: PC / laptop cu acces la internet
Descriere: Etapele de creare a unui film sunt:

1. Se alege inițial un titlu, mărimea fontului și culoarea pentru 
fundal.
2. Se culeg datele: imagini, clipuri video din calculator, de pe internet, 
sau filmulețe realizate cu telefonul mobil.  Se adaugă în proiect: Add 
Videos and Photos.
3. Crearea secvenţelor filmului (Edit movie) – stabilirea momentelor, 
adăugarea efectelor- animațiilor, fundalului muzical şi a textului.
4. Se stabilește timpul aferent fiecărei secvențe video.
5. Se salvează proiectul cu extensia .wlmp, ceea ce permite revenirea 
pentru modificarea sau  adăugarea altor fotografii, videoclipuri, text, 
etc.
6. La final se salvează fișierul ca film cu extensia .mp4, care 
se poate publica pe web, de exemplu pe youtube.

2. Instrumente digitale personalizate

   Obiectiv: Crearea unor instrumente digitale personalizate
  Durată: 20 minute
  Materiale: PC / laptop cu acces la internet
 Descriere: Se accesează
 h�ps://spark.adobe.com/sp/design/video/8986ddcd-e3d4-4436-
b5aa-71f0dd03�85 , unde se pot realiza info – pack – uri.
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3. Instrumente pentru scrierea și ilustrarea poveștilor

    Obiectiv: scrierea și ilustrarea poveștilor
   Durată: 20 minute

  Materiale: PC / laptop cu acces la internet
  Descriere:

StoryJumper este un site care oferă profesorilor, elevilor, părinților și 
autorilor un set distractiv de instrumente intuitive pentru scrierea și 
ilustrarea poveștilor.  

În timp ce activitatea de citire a poveștilor este un scop educațional în 
sine, credem că copiii ar trebui să experimenteze, de asemenea, bucuria 

procesului creativ. Storytelling-ul necesită concentrare iar produsul obtinut 
este proiectat pentru a permite oricui sa atinga cat mai usor posibil o stare de 

flux creativ.

Se crează un cont în  . Într-o pagină nouă https://www.storyjumper.com/
se adaugă text, personaje, peisaje și fotografii. Se pot realiza mai 

multe pagini. Se salvează și se poate distribui.
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I.1.4. Bloguri, site-uri web, webquest

1. Blog

Obiectiv: Crearea unui blog

Durată: 20 minute

 Materiale: PC / laptop cu acces la internet

 Descriere: Un blog are rolul unui jurnal online. Pe un blog grupuri 
de oameni ţin legătura, comunică în timp real şi socializează prin 
intermediul comentariilor. Poate fi folosit în procesul didactic pentru 
crearea de proiecte și portofolii colaborative.

Din contul Gmail se accesează și pentru început se denumește            
blog-ul. Numele acestuia trebuie să fie unic. Odata numele ales și                   
acceptat, se trece la proiectarea blog-ului, personalizare, alegerea temelor de 
fundal, încărcarea imaginilor, alegerea tipului de litere și multe alte setări. 

Pentru fiecare blog se crează mai multe pagini. Pentru crearea și 
publicarea unei postări se accesează butonul Postări, apoi Postare 
nouă. Se introduce titlul postării, se adaugă textul aferent 
postării, putându-se încărca link-uri,  imagini sau 
videoclipuri

.

La final se salvează și se publică. Exemplu: 
https://cbursanerasmus.blogspot.ro/ 

2. Google sites

Obiectiv: Crearea unei pagini web.
Durată: 20 minute
Materiale: PC / laptop cu acces la internet
Descriere: Din browser-ul GoogleChrome, după crearea contului de 
gmail, se pot realiza site-uri web accesând iconița
După  accesarea paginii de start, începe realizarea site-ului: stabilirea titlului, 

adăugarea de pagini,care pot conține text, imagini, linkuri sau videoclipuri. 

După finalizarea site-ului se accesează butonul Publish, pentru ca acesta 

să fie publicat pe web. 
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3. Teste on-line: Kahoot
  Obiectiv: Realizarea de teste on line

  Durată: 20 minute
  Materiale: PC / laptop cu acces la internet

 Descriere: 
Kahoot este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. 

Este accesibil la clasă și poate fi creat pe orice subiect și pentru elevi de toate 
vârstele. Se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care 

dispune de un browser web.
Pașii de creare a testului:

- Se accesează , unde se crează un cont. h�ps://getkahoot.com/

h�ps://create.kahoot.it/#user/4d-575529106/kahoots/created
Se accesează contul și se crează un test (quiz). Se denumește 

testul și se specifică o scurtă descriere.

Se adaugă fiecare întrebare, timpul în care să se răspundă și un număr de 
răspunsuri posibil corecte. Se salvează testul, care poate fi și reeditat.La clasă, 

profesorul se loghează la contul de kahoot creat, alegând testul pe care va dori să-l 
aplice prin apăsarea butonului PLAY și alegerea modului clasic. 

Pentru ca elevii să rezolve testul, accesează site-ul Kahoot.it, introduc un cod PIN 
generat de aplicație la accesarea testului de către profesor, care apare pe tabla 

interactivă/ ecran videoproiector, se înscriu cu un nume/ nickname și încep 
rezolvarea.

Fiecare intrebare a testului apare pe tabla interactivă/ ecran 
videoproiector, precum și variantele de răspuns, fiecărei 

variante corespunzându-i o figură geometrică. 
Pe ecranele calculatoarelor elevilor apar doar figurile 

aferente răspunsurilor, răspunsul corect fiind ales 
printr-un click pe figura corespunzătoare. 
La sfârșitul aplicării testului aplicația va genera 
un clasament, care poate fi Salvat într-un fișier 
Excel.14
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I.2. Metode didactice de management și mediere a 
conflictelor prezentate la cursul

”Harmony and learning! Promoting harmony 
through class management and mediation techniques 

to reduce early school leaving”

I.2.1.MODULUL MANAGEMENTUL 
CONFLICTELOR

1. Metoda O.R.I.D ( Obiectiv – Reflecție – Interpretare – Decizie)

  Scop: Reflecția și interpretarea unei experiențe împărtășite 
și luarea unei decizii ca rezultat al acesteia. 

  Obiective: Ascultarea activă și împărtășirea 
percepțiilor și a răspunsurilor emoționale, evitarea judecării 
în timpul discuției și dobândirea unei înțelegeri la un 
nivel înalt a întregii experiențe.

  Pregătirea activității: Facilitatorul 
(mediatorul, profesorul, consilierul...) explică scopul și 
secvențele întregii proceduri. El pregătește în avans 
întrebările (specifice, cu răspuns deschis) legate de o 
experiență și permite fiecărui participant să ofere răspunsurile 
pe rând. 

  Resurse: Experiența, întrebări.
  Descriere:

A. Obiectiv (fapte, date, simțuri)

Pentru a obține date observabile despre experiență se folosesc întrebări 
obiective legate de gânduri, percepții, auz, simțul tactil, miros. De exemplu:

- Ce imagini / scene îți amintești?
- Ce/care oameni, comentarii, idei, cuvinte ți-au atras atenția și de ce?
- Ce sunete îți amintești?
- Ce senzații tactile ți-au rămas în minte?
Participanții învață că oamenii au perspective diferite asupra realității și își 

pot aminti o experiență comună în mod diferit.

B. Reflecție (reacții, sentimente)

Aceste întrebări se adresează domeniului afectiv – răspunsuri 
emoționale, stări, intuiție:

- Cum te-a afectat această experiență?
- Care a fost cel mai bun aspect?
- Care a fost cel mai rău aspect?
- Care a fost starea grupului implicat?
- Cum a reacționat grupul?
- Care au fost sentimentele tale din timpul 

experienței?
Dacă participanții au dificultăți în 

identificarea sentimentelor, facilitatorul poate 
sugera răspunsuri: Te-ai simțit surprins / 
supărat / curios / confuz? 15



  C. Interpretare (deci?)

� Se urmărește identificarea valorii, a sensului experienței pentru participanți:
- Care a fost cel mai însemnat aspect?

-        Care sunt concluziile tale?
- Ce ai învățat din această experiență?

-     Ce legătură există cu alte teorii, modele, concepte cunoscute de 
tine?

  D. Decizie (ce facem de aici încolo?)

Participanții și grupul hotărăsc acțiunile viitoare:
- Această experiență ți-a schimbat modul de gândire? Cum?

- Ce importanță a avut această experiență asupra modului tău de viață / 
gândire / studiu / lucru?

- Ce vei schimba ca rezultat al experienței?
- Ce ai spune despre experiență celor care nu au participat la ea?

- Cum ai putea aplica ce ai învățat?

Avantajele folosirii acestei metode:

� Oamenii de regulă evaluează o experiență rapid și 
superficial, iar această metodă permite reflecția detaliată și 

posibilitatea de a ajunge la miezul problemei în mod eficient. 

Este o metodă simplă pentru că urmărește gradat șirul evenimentelor 
cu scopul de a ajunge la o concluzie bazată pe un ansamblu mare de 

fapte, sentimente, percepții. 

� Metoda este structurată în așa mod încât să faciliteze rememorarea 
evenimentelor pentru ca grupul să își poată lărgi perspectivele unei 

experiențe, să ajungă la o înțelegere comună a experienței și în final să 
formuleze o strategie comună. 

Exemplu de activitate:
Un grup de participanți primește instrucțiuni (aceeași instrucțiune la 3 

participanți, 3 instrucțiuni diferite: 1. Mutați toate scaunele în spatele clasei; 2. Mutați 
toate scaunele în spatele catedrei; 3. Puneți scaunele lângă ușă / o persoană). Activitatea 

durează 3 minute.

Participanții nu au voie să își arate instrucțiunile sau să vorbească. 
Nimeni nu știe ce trebuie să facă restul. Ei trebuie să se folosească de 
limbajul corpului, mimă, să negocieze strategii și să identifice 
instrucțiunile similare, apoi să negocieze cu ceilalți pentru realizarea 
sarcinii ca grup întreg.

Strategia O.R.I.D. poate fi folosită după terminarea activității 
pentru a evalua experiența, a identifica stările din timpul ei 

(distracție, frustrare...) și pentru a lua o decizie la nivel de 
macro grup pentru viitor.

O.R.I.D se poate folosi și ca procedură de management a 
unui conflict, de îmbunătățire a relațiilor din cadrul 

grupului...
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2. Stiluri de management pentru rezolvarea conflictelor

Sursele conflictelor: încăpățânare, competiție, nedreptate, lipsa motivației, presupuneri, 
judecăți, personalitate, simțul inferiorității, puncte de vedere diferite, discriminare, 
comportament, bullying.

STILURI:

A. Compromis
� Fiecare parte implicată este conștientă de scop (împăcare) și 
încearcă să găsească soluții (ambele părți câștigă).

B. Colaborare
� Încercarea de a rezolva divergențele printr-un alt mod decât 
compromisul.

C. Acceptarea
� Acceptarea rezolvării fără a fi de accord cu ea (ambele părți pierd).

D. Evitarea
� Evitarea discuțiilor și implicit a rezolvării.

E. Competiție / Impunere
� Câștigarea competiției indiferent de reguli

3. Metoda pernei

Obiective: Creșterea empatiei și  înțelegerea celor 4 aspecte ale unei 
probleme (o problemă are 4 părți și un centru, exact ca o pernă)
Durată: minim 30 minute
Materiale: foaie, pix
Descriere:

Pasul 1: Alegeți o persoană cu al cărei punct de vedere nu sunteți de acord. Este 
de preferabil acea persoană să fie lângă voi, dar se poate să fiți și singuri.

Pasul 2: Plasați-vă în fiecare poziție a pernei, adică va trebui să priviți problema din 
mai multe puncte de vedere.
� 1. Eu am dreptate, tu greșești – argumentați 
� 2. Tu ai dreptate, eu greșesc – puneți-vă în locul celeilalte persoane și argumentați 
părerea lui/ei. Găsiți greșelile din părerile voastre.
� 3. Amândoi avem dreptate, amândoi greșim – discutați cum amândoi aveți 
dreptate și cum amândoi greșiți. Găsiți ce aveți în comun.
� 4. Nu contează cine are dreptate și cine nu – problema sau conflictul nu 
sunt atât de importante pentru a pierde prieteni sau relații.
� 5. Există adevăr în toate cele 4 aspecte  - recunoașteți că fiecare aspect 
este corect și este demn de luat în calcul. 
Atenție! Cu cât e mai importantă neînțelegerea pentru voi, cu atât 
mai greu vă este să acceptați pozițiile 2 și 5, dar această metodă 
este eficientă doar dacă vă puneți în locul celorlalte poziții 
pentru a rezolva conflictul.

Pasul 3: Scrieți ce / cum vă simțiți în fiecare poziție 
și de ce – cum a fost experiența pentru voi; dacă 
ați înțeles punctul  de vedere al celeilalte 
persoane; daca sentimentele voastre s-au 
schimbat. 17



I.2.2.MODULUL MEDIEREA CONFLICTELOR

1. Metoda G.R.O.W  ( Goal – Reality – Options – Will)

   Obiective: Stabilirea unui scop; rezolvarea unor conflicte
  Durată: minim 30 minute

  Materiale: foaie, pix
  Descriere:

  Este un proces de mediere  bazat pe comunicare deschisă și consiliere 
între 2 persoane (exemplu: profesor – elev indisciplinat).

 Cei care folosesc această metodă răspund individual la aceste întrebări, caută 
în interiorul lor răspunsuri sincere și reale pentru ca la sfârșitul activității, să aibă 

un plan de acțiune care ia în calcul toate posibilitățile, pozitive și negative.

Goal (Scop)

- Ce vrei să câștigi?
- Unde te vezi peste 2 luni?

- Care este idealul tău?
- Care sunt obiectivele tale?

Reality (Realitate)

- În ce stadiu te afli acum?
- Cum te evaluezi la acest moment?

- Care este realitatea?
- Mai este posibil idealul?

Options (opțiuni)

- Care sunt opțiunile?
- Ce poți face pentru a transforma scopul în realitate?

- De ce resurse ai nevoie?
- Cum te pot ajuta?

Will / Way forward (Voință, acțiune)

- Care sunt pașii de urmat pentru atingerea scopului?

18



I.2.3. MODULUL DINAMICA GRUPULUI

ACTIVITĂȚI DE TEAM BUILDING

� � Promovează cooperarea și colaborarea în echipă, fără să pună accent pe 
competiție, și se văd îmbunătățiri dacă sunt practicate în mod constant și 
periodic, pentru a răspunde nevoilor continue de lucru în echipă ale 
participanților.

1. Misiune imposibilă

 Obiective: lucru în echipă, comunicare, colaborare
 Durată: 60 minute
 Materiale: foi A3, pixuri, markere colorate 
 Descriere:

  Participanții (din mai multe țări) formează un grup și primesc o 
listă cu sarcini pe care trebuie să le rezolve împreună timp de 60 minute 
(exemplu: așezare în linie în ordinea lunii nașterii, dans 
internațional, poza de grup haioasă, cântec internațional, 
pantomimă prognoza vremii, întreabă localnicii cum se 
spune Salut în limba lor, listă cu limbile grupului, 
desenarea logoului proiectului, 20 motive pentru care e mai 
bine sa participi la proiecte Erasmus+....).

La expirarea timpului, ei prezintă modul în care s-au organizat 
pentru rezolvarea sarcinilor propuse.

2. Desenul personalității

Obiective: recunoașterea și promovarea valorilor personale
Durată: minim 30 minute
Materiale: foaie, pix pentru fiecare participant
Descriere:  

Fiecare participant trebuie să deseneze trăsătura dominantă a personalității sale și 
să scrie 5 valori personale din care 3 să fie transferabile și la catedră și 1 care se referă 
la interculturalitate. În grup, se aduc argumente pentru prioritizarea ultimei valori și se 
explică ierarhia la toți.
Concluzia este ca nu se poate prioritiza, toate valorile sunt importante.

3. Grupuri - grupulețe

Obiective: dezvoltarea comunicării non-formale, colaborare între echipe 
Durată: 10 minute
Materiale: stickere colorate
Descriere:

  Participanților li se lipesc pe spate stickere colorate și 
ei trebuie să se grupeze pe culori, fără să vorbească, fără să 
știe ce culoare au ei.

Se folosesc de mimă, limbajul non-verbal, 
expresii faciale. 

Pot ajuta alți participanți să își găsească grupul. 19



 4.  Lucru în echipă

   Obiective: concentrare, folosirea comunicării non-verbale, identificarea și 
depășirea barierelor în comunicare pentru întărirea colaborării în cadrul grupului. 

  Durată: 20 minute
  Materiale: obiect, eșarfă

 Descriere:

 Participanții sunt împărții în 3 grupe de câte 3 și li se dau sarcini și 
roluri:

A: doar mimează;
B: doar vorbesc

C: legați la ochi, doar aud și urmează indicațiile) 2 stau față în față, unul cu 
spatele la al treilea (legat la ochi), care este la distanță și trebuie să găsească un 

obiect ascuns pe baza indicațiilor date de cel cu fața la el

- Cel cu spatele la cel legat la ochi știe unde este obiectul și 
poate doar să mimeze locul și direcția

- Cel cu fața la cel care știe locul poate doar să 
vorbească, pe baza a ce mimează cel care 
știe locul

- Cel legat la ochi urmează indicațiile verbale și 
câștigă dacă găsește primul obiectul

Este greu pentru cei legați la ochi să identifice vocea co-
echipierului dintre toate vocile din celelalte grupe.

5. Petrecerea stereotipurilor

  Obiective: dezvoltarea comunicării, eliminarea stereotipurilor 
  Durată: 10 minute

  Materiale: stickere colorate
  Descriere:

 Se scriu pe stickere tipuri diferite de personalitate (actor, mecanic, profesor, 
muncitor...) și se lipesc pe spatele participanților. Ei trebuie să identifice cuvântul, prin 

întrebări bazate pe stereotipuri: Sunt bărbat? Sunt șef? Câștig mulți bani?.... 

6. Arcul uman

  Obiective: construirea încrederii în alte persoane
  Durată: 10 minute
  Materiale: stickere colorate
  Descriere:

 Membrii grupului stau față în față, cu palmele apropiate. 
Treptat, ei își îndepărtează picioarele, în spate, astfel că se țin 

doar în palmele celuilalt. Ei trebuie să aibă încredere în faptul 
că partenerul îi susține.
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7. Teren minat

Obiective: dezvoltarea strategiilor de comunicare verbală și non-verbală în cadrul 
grupului
Durată: 10 minute
Materiale: mingi, cutii, scaune
Descriere:

  În grupe de câte 2, participanții trebuie să ajungă dintr-o parte în 
alta a unui teren cu obstacole (scaune, mingi, cutii....). Un participant 
este legat la ochi și, ascultând indicațiile partenerului, trebuie să se 
ferească de obiecte și să ajungă la finish. Apoi se schimbă rolurile, dar 
înainte de activitate, partenerii pun la punct strategia de comunicare.

8. Metoda Tangram
Obiectiv: îmbunătățirea comunicării în cadrul grupului și a dinamicii 
grupului
Durată: 10 minute
Materiale: figuri Tangram, coală albă, pix
Descriere:

 Câte 2 participanți stau spate în spate: unul oferă 
indicații bazate pe foaia cu figurile deja aranjate  pentru ca 
celălalt să deseneze figurile cât mai apropiate de foaia 
originală. Cel care desenează nu are voie să vorbească, iar 
indicațiile trebuie să fie cât mai precise. Unele figuri tangram au 
un model de ansamblu care poate fi indicat inițial, apoi refăcut 
treptat cu ajutorul formelor și a pozițiilor figurilor.

9. Un altfel de Tangram
Obiective: îmbunătățirea comunicării non- verbale și dezvoltarea 
strategiilor în grup
Durată: 15 minute
Materiale: Un pătrat pentru fiecare participant, tăiat în diferite forme.
Descriere:

 �Participanții sunt împărțiți în grupe de 4-5 (echipa roșie, galbenă, albastră, verde, 
deci va fi nevoie de 4-5 pătrate roșii, albastre, galbene, verzi). 
Fiecare participant primește câteva părți din totalul pătratului de culoarea echipei, 
dar în așa fel încât să nu poată alcătui din ele un pătrat. Scopul jocului este ca 
fiecare participant să își facă propriul pătrat. Echipa a cărei participanți au 
făcut puzzle-ul pătrat, câștigă. Este interzisă comunicarea verbală și 
atingerea altor piese.

Discuții ulterioare, feedback:
- De ce materiale ați dispus?
- Care a fost scopul jocului?
- Care au fost regulile? Le-ați respectat?
- Cum vi s-au părut regulile?
- Cum v-ați simțit în timpul jocului? De ce?
- Despre ce crezi că a fost jocul?
- Cum ai conlucrat în interiorul echipei?
- S-a impus vreun lider? Cum?
- De ce a fost acest rezultat?
- Cum ai face acest jos altfel dacă l-ai juca din 
nou? 21



I.2.4. MODULUL CULTURĂ ȘI INTERCULTURALITATE

1. Metoda D – I – E (Description – Interpretation – Evaluation)
    

   Obiective: reducerea/ eliminarea interpretării, evaluării personale și a 
judecăților la prima vedere; eficientizarea comunicării interculturale

  Materiale: Poze ambigue din culturi diferite de cele ale participanților
 Durată: 20 minute

 Descriere:

1. Arătați o poză și rugați participanții să spună ceva despre poză. Nu le 
cereți să spună ce văd sau să descrie poza. (2-3 minute)

2. Explicați termenii  “descriere”, “interpretare”, “evaluare”. Arătați cum se 
încadrează în aceste categorii ceea ce au spus participanții despre poză: (5 

minute)

� - pentru început cereți-le să descrie doar ce văd în poză și completați 
pe tablă în dreptul coloanei “Descriere”. Corectați-i dacă fac interpretări 

sau evaluări.

� - apoi rugați-i să ofere două interpretări ale pozei, 
completând cu răspunsurile lor coloana “Interpretare”

� - la final spuneți-le să ofere o evaluare negativă și una pozitivă 
pentru fiecare interpretare, și completați coloana “Evaluare” cu 

afirmațiile corespunzătoare.

3. Împărțiți participanții în grupe și spuneți-le să completeze după 
modelul anterior cele 3 idei cu referire la o nouă poză.

�
 Descriere (ce văd): .....

� Interpretare 1 (ce cred despre ceea ce văd): ..... 
�  Evaluare ( cum / ce simt despre ceea ce văd, pozitiv și negativ)

� � Evaluare pozitivă a interpretării 1: .....
� � Evaluare negativă a interpretării 1: .....

� � � Interpretare 2 (ce cred despre ceea ce văd): ..... 
� �  Evaluare ( cum / ce simt despre ceea ce văd, pozitiv și negativ)

� � � Evaluare pozitivă a interpretării 2: .....
�� Evaluare negativă a interpretării 2: .....

4. Verificați răspunsurile în cadrul fiecărui grup.

5. Întrebați toți participanții care a fost cea mai dificilă parte a exercițiului. 
Se va ajunge la concluzia că este neobișnuit și destul de dificil să nu 

interpretăm sau să nu judecăm, ci doar să observăm. 
Simpla observare a unui aspect (poza) este un factor esențial pentru 

o comunicare interculturală eficientă. 
Adăugarea interpretării și a evaluării reprezintă bariere 

interculturale care ne limitează capacitatea de a înțelege 
alte culturi.
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2. Metoda Iceberg

�  Dacă am compara cultura unei țări cu un iceberg, ceea ce este vizibil cu ochiul 
liber este doar o foarte mică parte a întregului.

� Așadar:
- Cultura vizibilă (deasupra nivelului mării) cuprinde mâncare, 

îmbrăcăminte, muzică, arte, dans, literatură, 
meșteșuguri, limbă, sărbători, jocuri, artă

o La acest nivel se produc puține neînțelegeri pentru că 
încărcătura emoțională este scăzută.

- Reguli nespuse / nescrise (chiar sub nivelul mării):  spațiul 
personal, modele de conversație, expresii faciale, comunicare non 
verbală, limbajul corpului, noțiuni legate de frumusețe, standarde, 
putere, atitudini, moralitate; 

o La acest nivel, încărcătura emoțională este 
foarte mare, așa că dacă se produc 
încălcări ale acestor reguli, rezultă 
sentimente negative față de cel care le-a 
încălcat.

- Reguli inconștiente (adânc în apă) : toleranță, atitudini 
despre dependenți, sex, căsătorie, clase sociale, 
muncă... – deoarece încărcătura emoțională la acest 
nivel este foarte mare, încălcarea regulilor este privită ca 
afront personal, ducând la afectarea relațiilor dintre oameni.

I.2.5. TEHNICI ȘI METODE DE PREDARE 
CREATIVE THINKING OUTSIDE THE BOX

1. Furtună în creier

   Obiective: Generarea de idei despre o temă
   Durată: 20 minute
   Materiale: coli, pixuri / creioane colorate (opțional 
flipchart, markere colorate)
   Descriere: 

  Este o tehnică prin care se generează un număr mare de idei în 
cadrul grupului. Este eficientă pentru stabilirea șabloanelor de gândire 
și pentru dezvoltarea noilor perspective și oportunități. Este benefică 
grupului, pentru că aduce în comun experiența fiecărui membru. 
Stimulează creativitatea individuală, cât şi cea de grup. 

  Este o metodă uşor de aplicat oricărui tip de 
colectiv de elevi, indiferent de vârsta sau de 
caracteristicile individuale ale elevilor. Dezvoltă 
spiritul de cooperare şi de competiţie; 
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Reguli / aspecte:

1. Focus pe cantitate – pentru a îmbunătăți producția divergentă de idei cu scopul de a facilita 
rezolvarea de probleme prin nivele maxime de cantitate și calitate

2. Fără critici  - evaluarea ideilor este lăsată pentru un stadiu ulterior
3. Sunt binevenite idei neobișnuite – pentru a deschide noi moduri de gândire și astfel 

să de ofere soluții mai bune din mai multe perspective
4. Combină și îmbunătățește idei prin procesele de asociere

2. Explozia stelară

  Obiective:  Formularea de întrebări și realizarea de conexiuni 
între ideile descoperite în grup prin interacțiune și individual pentru rezolvarea 

unei probleme.
   Durată: 30 minute

  Materiale: 1 stea mare, 5 stele colorate mai mici, materiale 
ilustrative pentru temă, foi, pixuri

 Descriere:  

Se oferă o temă de discuție, ilustrată/ scrisă pe steaua mare, 
elevilor așezați în semicerc. 

Li se prezintă modul de organizare a activității: au la dispoziție 
10 minute pentru a lucra în grup, apoi 20 de  minute pentru a 

răspunde la întrebări
 Apoi elevii se grupează în 5 grupuri de câte 5 și fiecare grup extrage 

câte o steluță cu următoarele întrebări  CE?, CINE?, UNDE?, DE 
CE?, CAND?. În cadrul fiecărul grup, elevii cooperează în formularea a 

cât mai multor întrebări generate de indicatorul de pe steluța grupului lor. 
La expirarea timpului, elevii revin în semicerc în jurul steluței  mari și 

comunică întrebările elaborate, fie tuturor, fie unui singur grup. Membri 
celorlaltor grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări 

astfel realizându-se conexiuni între ideile descoperite în grup prin interacțiune și 
individual pentru rezolvarea unei probleme.

La final se apreciază întrebările elevilor și modul de cooperare și interacțiune.

3. Metoda rezolvare de probleme

   Obiective: obținerea deprinderilor de rezolvare științifică a 
problemelor, prin folosirea metodelor științifice de gândire critică și reflexivă, 

de luare de decizii, examinare și evaluare.
  Durată: minim 60 minute
  Materiale: foi, markere, creioane colorate
  Descriere:

1. Alegerea temei și problematizare
2. Delimitarea problemei

3. Plănuirea aplicării planului de acțiune
4. Pregătirea ghidului de lucru

5. Oferirea surselor
6. Examinarea problemei

7.Ajungerea la concluzii
8. Discutarea rezultatelor, a perspectivelor
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Tehnici folosite: inducția, deducția

Avantaje: 
- Participarea activă a elevilor
- Obișnuirea lor cu studiul regulat și organizat
- Oferirea de perspective științifice
- Îi face pe elevi să fie interesați de învățare și de a-și îmbunătăți 

nivelul de responsabilitate
- Ajută elevii să beneficieze de ideile altora
- Promovează pregătirea în luarea deciziilor

Dezavantaje:
- Durează prea mult
- Nu se poate aplica la toate materiile
- Poate încărca programul elevilor
- Evaluarea învățării poate fi dificilă

4. Tehnici de învățare prin cooperare

Obiectiv: activarea diferitelor abilități pentru înțelegerea unui 
subiect
Durată:
Materiale: diverse
Descriere:

Este o strategie folosită cu succes pentru elevi cu abilități 
diferite, folosind o varietate de activități de învățare pentru a 
îmbunătăți înțelegerea unui subiect. Fiecare membru este 
responsabil nu doar de propria învățare a ceea ce se predă dar și de a-i 
ajuta pe ceilalți, astfel realizând obiectivele metodei.

Avantaje: 
- Promovează învățarea
- Îmbunătățește reținerea de informații și satisfacția experienței de 

învățare 
- Dezvoltă abilități de comunicare socială față în față
- Promovează stima de sine și o atmosferă pozitivă

Exemple: Puzzle, rebus, explozia stelară, interviu în 3 pași, 

 

5. Studiu de caz

Obiectiv: Analiza unei situații reale, familiare individului / grupului
Durată: 30 minute
Materiale: diverse
Descriere:

1. Identificarea problemei

2. Analiza faptelor

3. Analiza sentimentelor, atitudinilor

4. Luarea deciziilor
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6. Analiza schelet de pește; cauză - efect

    Obiective: generarea și sortarea ipotezelor privind posibilele cauze 

ale problemelor într-o diagramă care conține și posibile soluții ale problemelor; 

dezvoltarea colaborării între membrii echipei
 Durată: 30 – 60 minute

  Materiale: foi, markere / pixuri
Descriere: 

Se trasează o linie orizontală în centrul paginii și la un capăt se scrie 

scopul sau problema în discuție. Se trasează linii oblice verticale de la 

linia principală, fiecare linie reprezentând un aspect al problemei sau soluții. 

Astfel se realizează și structura unei probleme/ situații. Se solicită ajutorul 

tuturor membrilor echipei.

Această metodă este un instrument de analiză numită ,,diagrama 

os de pește”, deoarece seamănă cu scheletul unui pește. 

Diagrama ilustrează cauzele principale şi secundare ale unui 

anumit efect (simptom). Se realizează în grup, prin procesul 

de brainstorming şi este utilizată pentru identificarea cauzelor 

de bază ale unor probleme. 

Într-o diagramă tipică de acest fel, problema ce trebuie rezolvată 

este notată în ,,capul” peștelui, apoi sunt înșirate cauzele, de-a lungul 

,,oaselor” şi împărțite pe categorii. Cauzele suplimentare pot fi adăugate pe 

noi ramificații. Metoda ajută la identificarea cauzelor de bază şi asigură 

înțelegerea generală a acestor cauze.
Mai jos este prezentată structura generală a unei diagrame os de pește.
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I.3. Metode și instrumente didactice non-formale prezentate la cursul

 ”Spice up formal education- Non- formal education to improve the 
learners' motivation”

I.3.1 Activități de cunoaștere

1. Nume – adjectiv – gest

Obiectiv: Asocierea numelor cu însușiri și gesturi
Durată: 15 minute
Materiale: -
Descriere: 

  Participanții stau în cerc și fiecare dintre ei își spune numele, un 
adjectiv care îi reprezintă care începe cu ințiala numelui și face un gest 
memorabil. Următorii trebuie să repete tot ce au spus și gesticulat cei 
de dinaintea lor. După ce termină toți, fiecare trebuie să se uite la o 
persoana, să îi spună numele, adjectivul, și să repete gestul. 
Dacă grupul e prea mare, se poate împărți în grupe de 4, 
apoi se schimbă membrii grupelor între ei.

2. Autoportrete

Obiectiv: stabilirea primului contact cu o persoană
Durată: 10 minute interviu / pereche; 2-3 minute introducere
Materiale: hârtie și creioane
Descriere: 

  Pe o coala de hârtie fiecare participant își scrie numele și apoi 
schimbă foaia cu un alt cursant. Ei trebuie să deseneze pe foaia primită 
portretul celui al cărui nume este scris pe foaie. Apoi schimbă cu altcineva. Pe 
noua foaie trebuie să deseneze nasul persoanei care avea numele pe foaie. Se 
schimbă foile de mai multe ori și la fiecare schimbare trebuie să adauge noi 
elemente ale portretului celui scris pe foaie. La finalizarea portretului trebuie să îl 
caute pe cel al cărui nume era scris pe foaie,  să îl întrebe ce hobby are și să noteze pe 
foaie sub nume. Portretele sunt afișate, astfel realizându-se profilul participanților.

3. Schimb de locuri

Obiectiv: Încălzire, descoperirea caracteristicilor comune
Durată: 15-25 minute
Materiale: -
Descriere: 

  Jucătorii stau în cerc, cu excepția unui lider, care stă în mijloc și 
numește  o caracteristică sau o particularitate, de exemplu “Cine este 
născut în zodia Scorpion”,“Cine poartă blugi”. Cei cu aceleași 
caracteristici fac schimb de locuri. Liderul încearcă să 
numească o caracteristică în așa fel încât să poată face 
schimb de locuri cu o singură persoană, care va numi 
următoarele caracteristici.
Pot ajuta alți participanți să își găsească grupul. 
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 4. Bătaia cu bulgări

  Obiectiv: socializare
  Durată: 20 minute

 Materiale: hârtie colorată, creioane
 Descriere: 

Fiecare participant își scrie numele pe o foaie colorată, apoi face un “bulgăre 
de zăpadă” și începe “bătaia cu bulgări”. 

După 30 de secunde, fiecare prinde un bulgăre și trebuie să caute 
persoana al cărei nume este scris pe el. 

Apoi trebuie să mai afle de la persoana respectivă: meseria, 3 lucruri 
care îi plac și lucrul cel mai important din viața acelei persoane.

5. Hârtia igienică

   Obiectiv: reținerea numelor și împărtășirea informațiilor de 
ordin personal.

  Durată: 15-20 minute
  Materiale: role de hârtie igienică

 Descriere: 

Fără a prezenta scopul jocului, participanților li se dă 
posibilitatea să rupă din rola de hârtie câte bucăți doresc. 

Apoi li se explică jocul: pentru fiecare bucată ruptă, ei trebuie 
să împărtășească grupului informații despre ei. 

6. Cravata

 Obiectiv: cunoaștere și comunicare
 Durată: 

 Materiale: coală de hârtie, pixuri
 Descriere: 

Pe o hârtie desenată și decupată în formă de cravată, fiecare participant îți scrie 
numele și trei afirmații despre ei dintre care două să fie adevărate și una falsă. 

Apoi își pun cravatele la gât și se așeză față în față în perechi și ghicesc care e 
afirmația falsă despre cel din față, astfel  aflând lucruri noi despre ceilalți, după care se 

schimbă perechile.

I.3.2. Activități de energizare / concentrare

1. Lanțul zgomotelor

 Obiectiv: concentrare, coordonare, încălzire
 Durată: 5-10 minute
 Materiale: -

 Descriere: 

  Jucătorii stau în cerc, iar liderul face un zgomot / sunet 
(fluierat...). Persoana din dreapta îl imită iar prima persoană se 

oprește. Sunetul este pasat astfel până la ultimul jucător, 
dar înainte de asta, liderul propune alt sunet care va fi 

transmis în paralel cu primul, dar cu întarziere de 5 – 
10 jucători. Mai târziu, sunetele pot fi transmise 
în ambele părți și orice jucător poate propune un 
sunet. 28



2. Zip-zap Boing

Obiectiv: destindere, concentrare, îmbunătățirea reacțiilor
Durată: 5-10 minute
Materiale: -
Descriere: 

Un obiect imaginar (de exemplu o minge) este pasat în cadrului cercului 
format din participanți, fără a fi scăpat. La început este pasat de la 
dreapta, însoțit de sunetul “zip”. Dacă cineva dorește să refuze 
obiectul imaginar, ridică ambele mâini și rostește “boing” și astfel îi 
schimbă direcția. Folosind sunetul “zap”, jucătorii pot pasa obiectul 
unui alt jucător aflat în fața sa, care poate continua în orice direcție 
dorește. Este important de reținut că dacă un participant primește obiectul 
cu “zap”, nu îl poate refuza cu “boing”, pentru că astfel obiectul ar cădea.

3. Tap-tap

Obiectiv: coordonare, viteză de reacție
Durată: 10 – 20 minute
Materiale: -
Descriere: 

Acest joc se joacă cel mai bine pe o masă sau pe podea, cu 
participanții în cerc. Mâinile sunt așezate pe masă / podea, 
astfel încât să se formeze un “X” între brațele a doi jucători 
alăturați. Participanții trebuie să treacă un “impuls” de la unul la 
altul, astfel: o bătaie cu palma pe masă înseamnă “aceeași direcție” 
iar două bătăi, “schimbarea direcției”. Dacă cineva greșește, trebuie 
să ia mâna respective de pe masă.

4. Ha – hi – ho

Obiectiv: concentrare, atenție, 
Durată: 5 minute
Materiale: - 
Descriere: 

Participanții stau în cerc și unul dintre ei începe jocul printr-un gest cu o sabie 
imaginară ridicată deasupra capului, “Hi” și coborâtă în capul unei persoane din fața 
sa, cu sunetul “Ha”, care la rândul ei ridică brațele și alege o altă persoană. 
Persoanele din stânga și dreapta persoanei “lovite” o “lovesc” cu săbiile lor în 
stomac, spunând “Ho”.

5. Masaj “Să facem o pizza”

Obiectiv: destindere
Durată: 5 minute
Materiale: - 
Descriere: 

  Participanții stau în cerc, cu fața la spatele 
celuilalt și îsi folosesc mâinile pe spatele celuilalt 
pentru a face o pizza: frământa aluatul, pun 
salamul, mozarella, ketchup...., pentru a reduce 
stresul zilei.
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I.3.3. Jocuri tematice – culturale

 1. Cartea de vizită a țării

   Obiective: schimbul de informații despre țările participante
  Durată: 60 – 90 minute

  Materiale: hârtie, creioane, foarfece, ziare, reviste
 Descriere: 

Participanții notează pe o foaie de hârtie aspecte legate de țara lor 
(capitală, monedă, populație, limbi vorbite, monumente și alte 

particularități) iar la final foile se vor expune.

2. Aplicație practică (Drumul non-formal către sănătatea 
mentală)

      Obiectiv: obținerea unei priviri de ansamblu asupra unui 
aspect

  Durată: 15 minute
    Materiale: flipchart, foi de flipchart, bandă adezivă, top de 

post – it colorat, creioane, markere.
 Descriere: 

Se propune o călătorie pe drumul non-formal către sănătatea 
mentală astfel: se desenează un drum pe o foaie de flipchart, si 

două secțiuni, cea non-formală și sănătatea mentală. Participanții 
sunt rugați să plasese foile post-it astfel:

- În secțiunea non- formală să noteze așteptările referitoare la educația 
non-formală

- Pe drum, așteptările cu privire la curs în general (prieteni noi, 
îmbunătățirea competențelor lingvistice etc.)

- În secțiunea de sănătate mentală, informații legate de această temă
- Pe margini, temeri și obstacole referitoare la completarea cursului.

I.3.4. Jocuri de contact și de încredere

1. Conducându-i pe orbi

   Obiective: încredere, empatie
  Durată: 10- 20 minute

  Materiale: -
 Descriere: 
Participanții se organizează în perechi. Unul dintre ei închide ochii, iar 
celălalt îl conduce pe un traseu din încăpere, folosind cuvinte sau mâinile. 
Apoi se face schimb de roluri. Cel care indică trebuie să inspire încredere și 
să fie responsabil.

2. Oglinda

  Obiective: concentrare, dezvoltarea 
comunicării non-verbale

  Durată: 5 minute
 Materiale: -

 Descriere: 
Participanții sunt împărțiti în perechi și trebuie să 
imite mișcările celuilalt, ca într-o oglindă. Un 
lider hotărăște când partenerii schimbă rolurile.
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I.3.5. Jocuri de echipă/ lidership

1. Salvați oul

Obiective: dezvoltarea spiritului de echipă, eficientizarea colaborării în 
echipă și negocierea unei strategii
Durata: 30 minute
Materiale: un ou, baloane, sfoară, paie, foarfece, bandă adezivă, 
sau alte materiale – totul egal pentru fiecare echipă
Descriere: 

Participanții sunt împățiti în grupe egale și li se dau aceleași materiale și 
instrucțiuni. Fiecare grupă trebuie să construiască o structură solidă pentru a 
susține oul dacă este aruncat de la o anumită înățime, iar mecanismul trebuie să 
îl protejeze de impact. Participanții pot folosi doar materialele date.

2. Cărți – joc de memorie

Obiective: Activarea memoriei fotografice, cooperare și 
comunicare în echipă
Durată: 25 minute
Materiale: Cărți cu nume de țări / orice domeniu
Descriere: 

Un joc pe echipe formate din câte 4 participanți în care scopul este 
să se găsească perechi de cărti în care sunt nume de țări, cărțile fiind 
așezate  pe rânduri, respectiv coloane, deci este important de reținut 
poziția. 
Fiecare membru al echipei se deplasează la locul unde sunt așezate cărțile, 
memorează o carte si apoi revine și indică echipei ce carte și unde a vazut-o. 
Daca un coechipier ridică perechea acelei cărți, atunci cărțile sunt scoase din 
joc.

I.3.6. Activități de comunicare

1. Telefonul fără fir

Obiectiv: Evidențierea distorsionării mesajului
Durată: 20 minute
Materiale: - 
Descriere: 

Trei dintre participanții ies din încăpere iar celorlalți li se spune o 
poveste. Apoi cei trei sunt chemați pe rând înapoi, astfel: cei care au 
auzit povestea o reproduc primului venit, care o spune celui care 
intră al doilea, care la rândul lui o reproduce celui de-al treilea. 
De obicei, al treilea află o versiune distorsionată a poveștii 
inițiale
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   2. Sandwich

   Obiectiv: Transmiterea unui feedback negativ
   Durată: 20 minute

  Materiale: -
  Descriere: 

Participanții sunt împărțiți în perechi și au sarcina de a da o veste bună 
celuilalt. După ce vestea e primită se crează o stare de bine. Apoi 

participanții trebuie să dea o veste rea, care implică și o stare de 
disconfort. Apoi ei dau din nou o veste bună, astfel se evidențiază ce 

este bine și ce este rău (avantaje/ dezavantaje) doar că partea negativă se 
atribuie problemei/ lucrului/ sarcinii/ activității și nu persoanei.

3.  Numărare pe sărite

   Obiective: Negociere, ascultare activă, construirea strategiei 
grupului

  Durată: 10 minute
 Materiale: - 

 Descriere: 

Participanții sunt așezați în cerc și li se cere să numere de la 1 
la 20 în mod aleatoriu, fără ca doi participanți să spună același 

număr. Dacă se întâmplă acest lucru, se reia numărătoarea. 
Dacă grupul este încurajat spunându-i că și alții au reușit spre 

exemplu până la 30, cresc șansele de reușită pentru că va crește 
concentrarea și dorința de a fi la fel sau mai buni ca alții. 

4. Tic – Tac

 Obiective: Intensificarea concentrării când comunicarea se face în 
două sensuri sau mai multe

  Durată: 15 minute
  Materiale: - 

  Descriere: 

 Participanții se așează în cerc și primul spune vecinului din stânga ”I give a tic ” și se 
preface că îi pune un obiect în mână. Cel care primește întrebă ”Ce?/What? ” iar cel care 

a dat, răspunde”a tic” și tot așa până se face o tură completă. Apoi în sens invers aceeași 
poveste, doar că “I give a tac”. După o rotație completă, liderul grupului dă în ambele 

sensuri simultan un Tic, respectiv Tac. Este amuzant și la un moment dat, nu se mai 
știe dacă e tic sau tac. Scopul: concentrare când comunicarea se face în două 

sensuri sau mai multe.

5. Joc de rol pentru comunicarea asertivă

    Obiectiv: Evidențierea importanței modului de comunicare, 
în special când trebuie comunicate lucruri negative

   Durată: 30 minute
   Materiale: -

 Descriere: 

 Participanții sunt împărțiți în grupe de câte 3, care 
joacă roluri de profesor, respectiv părinte chemat la 

școală de către profesor pentru că copilul lui are 
probleme cu materia predată de acel profesor, si 
elevul. 
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Fiecare echipă folosește 2 moduri de comunicare a fiecărui personaj. Prima prestație, 
transmiterea critică, agresivă de către profesor, părintelui, a evenimentului/ 
comportamentului negativ al elevului. 
A doua prestație, transmiterea aceluiași comportament, dar sub forma 
comunicării asertive.  
Exemple: rolul profesorului

1. V-am chemat deoarece copilul dumneavoastră nu se 
descurcă bine la școală. 
Nu se concentrează niciodată și îi deranjează și pe colegi, într-un 
cuvânt, este un elev rău. Clasa mea nu este loc de joacă! Dacă va 
continua astfel, va rămâne corigent, poate chiar repetent, și la fel și colegii 
pe care îi deranjează. 
El trebuie să își schimbe atitudinea pentru că nu mai tolerez această situație! 
Trebuie să fie învățat bunele maniere și respectul față de ceilalți! - 
Comunicare agresivă

2. Îmi pare rău să va anunț în așa scurt timp...sper că nu e 
prea mare deranjul...dar se pare că avem de rezolvat o 
situație. Știți, copilul dumneavoastră nu se descurcă prea 
bine la școală. 
Nu sunt sigur care este problema, dar dacă nu vi se pare prea 
dificil, sper să putem să rezolvăm împreună.
Dacă este posibil, aș vrea să îmi indicați ce pot să fac pentru a-l 
face să se simtă mai bine, mai confortabil, la ore. Repet, mă 
scuzați că v-am deranjat.-  Comunicare pasivă

3. Mulțumesc, pentru că ați venit. Îmi pare rău că v-am chemat 
pentru a rezolva o situație în care se află copilul dumneavoastră: el este 
constant neatent, îi deranjează și pe colegi și notele sunt din ce în ce mai 
mici. 
V-am solicitat ajutorul pentru a rezolva situația împreună și pentru a găsi o 
modalitate de a îmbunătăți modul de abordare al acestor probleme și în viitor. Eu 
îmi doresc să fiu cel mai bun pentru elevii mei, sunt sigur că și dumneavoastră vă 
doriți să fiți cei mai buni pentru copii dumneavoastră, așa că putem colabora în 
vederea găsirii unei soluții. Ce părere aveți? - Comunicare asertivă 

4. Vă mulțumesc că ați venit. Sper că nu a fost prea mare deranjul. Și eu 
sunt o persoană ocupată, ca și dumneavoastră, și la fel am reușit să îmi fac 
timp să ne întâlnim. Să începem: momentan, copilul dumneavoastră nu 
se descurcă prea bine la școală. 
Luând în considerare timpul și efortul pe care le-am investit în aceste 
clase, sper ca și dumneavoastră să vă faceți datoria de părinte în sprijinul 
copilului dumneavoastră. 
Până la urmă, eu îl ajut pe copilul dumneavoastră să își clădească un 
viitor și nu pot fi trasă la răspundere pentru modul în care copilul 
e crescut. – Comunicare pasiv – agresivă
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I.3.7. Activități de cercetare

 1. Vocea fotografiei (PHOTOVOICE)

  Obiectiv: Dezvoltarea încrederii în sine a participanților prin oferirea 
posibilității de a-și împărtăși experiențele și de a se exprima prin fotografii ale 

lumii lor; implicarea comunității și dezvoltarea unui simț al apartenenței 
față de comunitate
Durată: 1-2 săptămâni

 Materiale: Fișa de lucru, fotografii
 Descriere: 

Participanții sunt împărțiți pe grupe, fiecare grup primind fișa de lucru și o 
temă de cercetare. Moderatorul poate preciza grupului să realizeze un număr 

dat de fotografii care să ilustreze tema dată. Fiecare fotografie va fi descrisă 
conform fișei astfel încât să se poată crea o poveste a tuturor fotografiilor.

Etichetarea unei fotografii – fișă de lucru

Membrii grupului:

_________________________________________________
__________________________________________________

____________________________________________________
_____________________________________________________

1. Descrieți poza.

2. Ce se întâmplă în poză?

3. De ce ai făcut această poză?

4. Ce reiese din poză despre viața noastră și temă?

5. Cum ne poate oferi această poză posibilități de a ne îmbunătăți?

6. Construiți o poveste pornind de la această poză.
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Povestea lui Dracula  - grupa 2

Contele Dracula este un vampir.
Contele Dracula doarme în mormântul lui.

Nu există zbor direct din Anglia în Transilvania.
Astăzi este luni.

Următorul zbor către Budapesta este la ora 6:00 PM în această seară.
Vampirii pot fi omorâți doar dacă sunt străpunși cu o suliță de stejar în inimă.

Sulițele de stejar pot fi cumpărate doar de la magazinul aeroportului din 
Budapesta.
Magazinul aeroportului din Budapesta nu este deschis lunea și marțea 

aceasta pentru că este sărbătoare locală.
Avionul de la Budapesta la Transilvania pleacă la ora 2:00 PM marțea și 

joia și durează o oră.
Cea mai apropiată gară de castelul lui Dracula este Novahuny Junction.

Drumul cu trenul de la aeroportul din Transilvania la Novahuny Junction 
durează 6 ore. Trenul pleacă de la aeroport la ora 12 la prânz în zilele de vineri, 

joi și luni.
Cheia de la cripta castelului lui Dracula este pe un cui în sacristia bisericii 

Novahuny Parish care se află lângă stația Novahuny.
Vampirii pot fi omorâți doar în timpul zilei.

Biserica Novahuny Parish este deschisă de la răsărit până la 
apus.
Soarele răsare în Transilvania la ora 9:00 AM și apune la 

5.30 PM.
Biserica Novahuny este la 64 mile distanță de castelul lui 

Dracula.a aeroport la ora 12 la prânz în zilele de vineri, joi și luni.

I.3.9. Activități de management al conflictelor

1. Povestea lui Chris și Kelly- managementul conflictelor

  Obiective: ilustrarea avatajelor și dezavantajelor folosirii unor stiluri
  de management ale conflictelor

  Durată: 60 minute
   Materiale: Foi cu povestea lui Chris și Kelly și cu cele 5 stiluri de 

management ale conflictelor.
   Descriere: 

Elevii sunt împărțiți în grupuri și li se prezintă situația: povestea lui Chris și Kelly. 
Ei trebuie să joace rolurile celor doi și să managerieze conflictul în unul din 

cele 5 stiluri. 
La final, ei vor face diferența între stilurile benefice (1 și 2) și cele 
dăunătoare (3,4 și 5). Se va pune accentul pe scenariul care să susțină 
rezolvarea pașnică a conflictelor. 
Ca temă de reflecție, se poate folosi și alt exemplu de conflict la care elevii 

să aplice aceeași tactică.

Chris și Kelly

 Chris și Kelly sunt prieteni de 10 ani și au petrecut 
mult timp împreună. 

Recent, Chris s-a supărat atunci când Kelly a început 
să petreacă mai mult timp cu alți colegi la școală. 
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I.3.8. Activități de dezvoltare personală

1. Test de personalitate

Obiective: Identificarea ierarhizarea valorilor personale
Durată: 25 minute
Materiale: Foaie, pix
Descriere:

Participanților li se cere să scrie în ordinea preferințelor 5 animale. 
Apoi să scrie 2-3 însușiri a acestora. La final, se dezvăluie faptul că 
acele însușiri sunt de fapt valori și principii pe care participanții le au, și 
ordinea în care ele sunt importante pentru ei.

2. Povestea lui Dracula - Activitate de negociere

Obiectiv: Colaborarea și negocierea între grupuri
Durată: 30 minute
Materiale: Foi imprimate cu Povestea lui Dracula pentru 
grupa 1 și pentru grupa 2
Descriere:

Participanții sunt împărțiți în 2 grupe, primesc câte o fișă cu 
informații incomplete și trebuie să afle cât de repede poate fi 
omorât contele Dracula (ziua și ora). Pentru a ajunge la rezultat, 
trebuie să negocieze cu grupa cealaltă pentru a afla informațiile 
lipsă.

Povestea lui Dracula  - grupa 1

Contele Dracula este un vampir.
Contele Dracula doarme în mormântul lui.
Mormântul lui Dracula este în cripta castelului Dracula
Nu există zbor direct din Anglia în Transilvania.
Astăzi este luni.
Zborul de la Londra la Budapesta durează 5 ore.
Vampirii pot fi omorâți doar dacă sunt străpunși cu o suliță de stejar în inimă.
Stejarul nu crește în Transilvania.
Sulițele de stejar pot fi cumpărate doar de la magazinul aeroportului din Budapesta.
Avionul de la Budapesta la Transilvania pleacă la ora 2:00 PM marțea și joia și 
durează o oră.
Cea mai apropiată gară de castelul lui Dracula este Novahuny Junction.
Drumul cu trenul de la aeroportul din Transilvania la Novahuny Junction 
durează 6 ore. Trenul pleacă de la aeroport la ora 12 la prânz în zilele de 
vineri, joi și luni.
Cheia de la cripta castelului lui Dracula este pe un cui în sacristia bisericii 
Novahuny Parish care se află lângă stația Novahuny.
Biserica Novahuny Parish este deschisă de la răsărit până la apus.
Soarele răsare în Transilvania la ora 9:00 AM și apune la 5.30 
PM.
Se poate ajunge de la biserică la castel cel mai rapid 
mergând cu 7 mile pe oră pentru că drumul de țară este 
pietros și tu ai la tine o suliță mare de stejar.
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Astăzi la școală, Chris a auzit un grup de elevi spunând că lui Kelly nu îi mai place de Chris 
și el s-a supărat.
Tu ești un coleg al lui Chris și Kelly dar nu îi cunoști foarte bine. Stai lângă ei și îl auzi pe Chris 
spunându-i lui Kelly “Te urăsc! Tu nu mai faci nimic cu mine mai nou. Am crezut că suntem 
prieteni”. Kelly a spus: “Ce vrei să spui? Sunt prietena ta dintotdeauna!”. 

Chris a spus: “Nu mă minți!” Chris și Kelly continuă să se certe. 
Sursele conflictelor: încăpățânare, competiție, nedreptate, lipsa 
motivației, presupuneri, judecăți, personalitate, simțul inferiorității, 
puncte de vedere diferite, discriminare, comportament, bullying.

STILURI de management al conflictelor:

1. Compromis: Fiecare parte implicată este conștientă de scop (împăcare) 
și încearcă să găsească soluții (ambele părți câștigă).

2. Colaborare: Încercarea de a rezolva divergențele printr-un alt mod decât 
compromisul.

3. Acceptarea: Acceptarea rezolvării fără a fi de accord cu ea 
(ambele părți pierd).

4. Evitarea: Evitarea discuțiilor și implicit a rezolvării.

5. Competiție / Impunere: Câștigarea competiției indiferent 
de reguli

I.3.10. Metode de Evaluare

1. Copacii

Obiective: evaluare zilnică, intermediară sau finală, autoevaluare a 
participanților
Durată: 30 minute
Materiale: copii xerox ale desenului copac
Descriere: 

Fiecare participant primește câte un desen cu copacul și iși alege personajul care 
reprezintă sentimentele sale legate temă (ce a învățat în ziua respectivă, despre curs în 
general, sau alte aspecte care sunt subiectul evaluării). Alegerea trebuie justificată 
iar restul ascultă activ, fără întreruperi. La final, se poartă o discuție cu tot grupul.
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 2. Feedback emoțional

  Obiectiv: Identificarea feedback – ului non-verbal al participanților 
  Durată: 10-15 minute

 Materiale: foi printate, creioane colorate.
 Descriere:

 Participanții sunt așezați în cerc și primesc câte o foaie cu desenul 
h�p://toolbox.salto-youth.net/1618 și creioane colorate. Ei încercuiesc cu 

albastru personajul care exprimă starea lor din acel moment, și cu 
verde, cum ar vrea să se simtă. Apoi, sunt împărțiți în grupe de 2-3, în 

cadrul cărora ei vorbesc despre alegerile făcute.

3.  Palma

  Obiectiv: evaluare zilnică, intermediară sau finală, 
autoevaluare a participanților

  Durată: 5-10 minute
 Materiale: foi, creioane colorate.

 Descriere: 

 Fiecare participant este rugat să-și deseneze propria 
palmă pe foaia de hârtie. Apoi, este rugat să răspundă la 

următoarele întrebări, scrise pe fiecare deget.
      - Degetul mare: ce ți-a plăcut?
 - Degetul arătător: ce te-a impresionat?
- Degetul mijlociu: ce nu ți-a plăcut?
- Degetul inelar: ce este util pentru tine?
- Degetul mic: ce ai schimba?
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PARTEA a II-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode și instrumente didactice digitale 
aplicate la diferite discipline 

 
 
 

Metode și instrumente didactice creative și 
de management al grupurilor aplicate la 

diferite discipline 
 
 
 

Metode și instrumente didactice non-
formale aplicate la diferite discipline 





  

II.1. Metode și instrumente didactice digitale aplicate la diferite discipline 

 

Câteva dintre instrumentele digitale prezentate în cadrul cursului ”Make technology 
your friend!  -Using ICT to engage students in the modern classroom”, cu care s-au familiarizat 
profesorii participanți, și care au fost descrise în prima parte a broșurii, au fost aplícate de către 
aceștia la clasele de liceu și școală profesională, la disciplinele: 

- Istorie, 

- Chimie, 

- Discipline tehnice în domeniul: Protecția mediului  

- Discipline tehnice în domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice. 

 

 

II.1.1. Instrumente digitale aplicate la orele de Istorie 

 

1. Blogul : http://profadeistoriehd.blogspot.ro 

- prof. Pătrășcoiu Alexandra  

 

Scopul: Recapitulare şi sistematizarea cunoştinţelor 

Competenţele vizate: 

ü Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă  

ü Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale  

ü Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi  

ü Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii  

ü Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de 

probleme 

Resurse materiale: Calculator, smartphone, aplicaţia blogspot 
 

 
 
Am ales blogul mai ales în cazul lecţiilor de recapitulare deoarece consider ca este un instrument 

util pentru elevi să poată accesa lecţiile în mediul online.  

Acest instrument digital îl folosesc la toate clasele de liceu și școală profesională. Permite accesarea 
de către elevi a suportului de curs de pe orice dispozitiv care are o conexiune la internet. Accesarea 
blogului este una facilă iar informaţia este adaptată şi prezentată ţinând cont de particularităţile de 
vârstă ale elevilor. Un alt beneficiu al blogului este acela că informaţia poate fi accesată pe tot 
parcursul procesului instructiv-educativ, ceea ce face ca acesta să devină mai accesibil elevilor. 
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1. Googlesite: https://sites.google.com/view/profadeistorie/home 

- prof. Pătrășcoiu Alexandra  

 

Scopul: Recapitulare şi sistematizarea cunoştinţelor 

Prin utilizarea site-ului elevii îşi vor dezvolta următoarele competenţe: 

ü Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă  

ü Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale  

ü Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi  

ü Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii  

ü Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de 

probleme 

Resurse materiale: Calculator, smartphone, web browser   

 
Acesta pune la dispoziţia elevilor un număr semnificativ de materiale suplimentare, care 

consolidează noile informaţii predate de către profesor la orele de curs.  

Site-ul se adresează în acest moment doar elevilor din clasele X şi XII, însă urmează să fie 

actualizat şi să cuprindă un număr mai mare de materiale suplimentare. Site-ul cuprinde clipuri 

video, documentare, filme istorice care pot fi vizionate de către elevi atât la orele de curs cât şi 

acasă folosind orice dispozitiv care are o conexiune la internet.   

 

2. Filmul/ videoclipul realizat cu ajutorul programului Movie Maker,  

 https://www.youtube.com/watch?v=b4MQW281glk&t=6s 

- prof. Pătrășcoiu Alexandra  

 

Scopul: Fixarea cunoştinţelor privind voievodul transilvănean Iancu de Hunedoara şi a castelului 

Corvinilor 

Elevii trebuie să fie capabili să: 

ü Descrie castelul Corvinilor; 

ü Identifice principalele încăperi ale Castelului Corvinilor; 

ü Prezinte legendele castelului; 

ü Enumere stilurile arhitectonice ale Castelului Corvinilor; 

Programul Movie Maker este un instrument digital accesibil, care poate fi folosit la orice tip de 
lecţie de la disciplina istorie. Un exemplu în acest sens este videoclipul ( vezi linkul de mai sus) cu 
tema Castelul Corvinilor, folosit la clasa a XII-a în cadrul lecţiei Politica de cruciadă a voievozilor 
români, mai precis atunci când este prezentat voievodul Transilvaniei. În urma vizionării filmului,  
profesorul împreună cu elevii  pot realiza o dezbatere  care să sublinieze importanța cunoașterii 
istoriei și a istoriei locale deoarece Castelul Corvinilor este simbolul al oraşului Hunedoara. 
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II.1.2. Instrumente digitale aplicate la orele de chimie 

 

1.Test de evaluare online –KAHOOT 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=6edc2eac-dabf-4aa5-abc1-47118e0eb726  

- prof. Graure Claudia  

 

Tema:Hidrocarburi 

Scopul: Evaluarea cunoştinţelor referitoare la Hidrocarburi: obținere, structură, denumire 

Resurse materiale: calculatoare, videoproiector, aplicaţia Kahoot 

Aplicarea metodei: 

Aplicaţia Kahoot constituie o metodă modernă de evaluare formativă şi totodată 

distractivă pentru elevi. Testul creat la predarea lecției ”Hidrocarburi” poate fi accesat cu 

următorul link.  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=6edc2eac-dabf-4aa5-abc1-47118e0eb726  

Profesorul crează testul în contul propriu pe platforma Kahoot: https://getkahoot.com/. 

Exemple de întrebări (în modul editare), sunt ilustrate mai jos: 
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După terminarea testului, acesta se salvează prin apăsarea butonului SAVE.  

Aplicarea testului la clasă: 

- Profesorul se va conecta la contul de kahoot creat, alegând testul pe  care va dori să -l aplice  

prin apăsarea butonului PLAY și alegerea modului clasic.  

 

  
 

- În acest timp, elevii se vor conecta la internet și pe site-ul kahoot.it, vor introduce codul 

generat de aplicarea testului, care apare pe tabla interactivă/ ecran videoproiector  și își vor 

alege numele cu care vor participa le rezolvarea testului 

 

 
 

- Fiecare intrebare a testului apare pe tabla interactivă/ ecran videoproiector, precum și 

variantele de răspuns, fiecărei variante corespunzându-i o figură geometrică.  

- Pe ecranele calculatoarelor elevilor apar doar figurile aferente răspunsurilor, r ăspunsul corect 

fiind ales printr-un click pe figura corespunzătoare.  

- La sfârșitul aplicării testului aplicația va genera un clasament.  
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II.1.3. Instrumente digitale aplicate la orele de discipline tehnice: protecția mediului 

 

1. MINDOMO – Mind Map 

- prof. Graure Claudia 

Tema: Fenomenul de Poluare a Mediului  

Scopul: Recapitulare şi sistematizarea cunoştiinţelor 

Resurse materiale: Calculator, videoproiector, aplicaţia Mindomo – Mind Map 

   Am ales să utilizez acest instrument digital în cadrul lecţiilor de recapitulare, datorită faptului că îmi 

oferă posibilitatea de a realiza schiţa lecţiei. Am folosit metoda în cadrul modulului Poluarea şi 

Protecţia Mediului, lecţia de recapitulare – Fenomenul de poluare a mediului 

Această metodă oferă elevilor o imagine de ansamblu, o reprezentare vizuală şi ierarhizată / 

structurată a informaţiei care include o idee centrală conectată prin ramificaţii cu alte concepte asociate. 

 

 
 

2. BLOG-ul: http://recicleazagestultauconteaza.blogspot.ro/ 

- prof. Graure Claudia 

Fiecare pagină a blogului poate fi folosită în cadrul lecțiilor de la clasele de protecția 

mediului, în cadrul predării modulelor: ”Managementul deșeurilor” ,”Supravegherea și controlul apelor 

naturale”, precum și în cadrul activităților extracurriculare legate de protecția mediului desfășurate de 

elevii liceului. Accesând fiecare pagină se pot vedea creații ale elevilor de la liceul nostru.  

 

 
 

De asemenea, în urma vizitării depozitului ecologic de la Bârcea Mare, a fost creată pagina în 

care este prezentată, pe scurt, această unitate de tratare și depozitare a deșeurilor în județul Hunedoara, 

care poate fi accesată în cadrul lecțiilor legate de managementul deșeurilor. 

http://recicleazagestultauconteaza.blogspot.ro/2018/01/tratarea-si-depozitarea-deseurilor-in.html  

În cadrul modulelor ce urmăresc determinarea calității apelor, a fost creată o pagină în care este 

descris modul de lucru pentru determinarea acidității apelor naturale, iar la sfârșitul paginii a fost inserat 

un videoclip, realizat de elevi, ce arată modul practic de efectuare a unei titrări.  

http://recicleazagestultauconteaza.blogspot.ro/2018/01/aciditatea-apelor-naturale.html 45



1. Test online KAHOOT, Tema: Poluarea Mediului 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=f934f714-6983-4113-882c-e41a39e8ad03  

- prof. Florea Alin  

 

Modulul VI: Poluarea şi Protecţia Mediului,  

Clasa: a XI a 

Scopul: Evaluarea cunoştinţelor referitoare la fenomenul de poluare a mediului 

Elevii trebuie să fie capabili: 

ü să identifice principalele elemente care intră în compoziţia factorilor de mediu 

ü să recunoască principalele categorii de poluanţi 

ü să recunoască principalele surse de poluare  

ü să exemplifice impactul poluării asupra mediului 

Resurse materiale: calculator, videoproiector, aplicaţia Kahoot 

Pentru a putea aplica testul „Poluarea Apei, Aerului şi Solului” la clasa a XI a, cu aplicaţia Kahoot, 

m-am înregistrat în aplicaţie -  www.kahoot.com  cu un cont şi parolă proprie. Am creat testul cu 

cele 30 de întrebări prin apăsarea buntonului New k! apoi am selectat Quiz şi am început adăugarea 

întrebărilor tematice. 

În pagina de start a aplicaţiei, în câmpul Find kahoots!, am tastat denumirea testului „Poluarea Apei, 

Aerului şi Solului” aflat la adresa de web:  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=f934f714-6983-4113-882c-e41a39e8ad03  

La clasă am accesat testul prin apăsarea butonului PLAY, am selectat metoda de joc CLASSIC 

(Player vs player) iar în fereastra următoare a apărut codul PIN al testului, pe care l-am transmis 

elevilor. 

 
 

Elevii au accesat adresa www.kahoot.it şi au introdus codul PIN transmis. În pagina următoare şi-au 

tastat numele în câmpul Nickname, după care au accesat testul (butonul OK, go!). 
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După conectarea tuturor elevilor, am pornit testul prin apăsarea butonului START. Elevii au 

rezolvat testul în perioada de timp alocată. 

 
 

 
După finalizarea testului de către toți elevii, se salvează punctajele sub forma Rezultate.xlsx, apoi 

am discutat clasamentul în urma rezultatelor obţinute în funcţie de rapiditatea şi  

corectitudinea răspunsurilor. 
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1. MINDOMO – Mind Map, Tema: Fenomenul de Poluare a Aerului 

- prof. Florea Alin  

 

Modulul I: Poluarea şi Protecţia Mediului,  

Clasa: a X a 

Scopul: Recapitulare şi sistematizarea cunoştinţelor 

Elevii trebuie să fie capabili: 

ü să prezinte alcătuirea atmosferei 

ü să enumere principalele elemente care intră în compoziţia aerului 

ü să specifice categoriile de poluanţi 

ü să precizeze sursele de poluare ale aerului 

ü să exemplifice impactul poluării aerului asupra mediului 

Resurse materiale: Calculator, videoproiector, aplicaţia Mindomo – Mind Map 

Am ales să utilizez acest instrument digital în cadrul lecţiilor de recapitulare, datorită faptului că îmi 

oferă posibilitatea de a realiza schiţa lecţiei.  

Pentru a putea realiza schema de recapitulare „Poluarea Aerului” cu aplicaţia Mindomo, m-am 

înregistrat în aplicaţie – www.mindomo.com  cu un cont şi parolă proprie.  

Am început realizarea hărţii prin apăsarea butonului Insert Topic, pornind de la o idee centrală, de 

obicei ca o pată în mijlocul hărţii.  

 
De acolo, am inserat subtopice sub forma unor ramuri ale unui copac principalele aspecte 

importante ale lecţiei.  

 
Ulterior, de la aceste aspecte, folosind subtopice, am realizat întreaga schemă a lecţiei cu toate 

informaţiile legate de fenomenul de poluare a aerului. 
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Schema finală: 
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1. WINDOWS MOVIE MAKER, 

 

Tema: Ploile Acide 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ga6wZQCQyQc   

- prof. Florea Alin 

 

Modulul I: Poluarea şi Protecţia Mediului,  

Clasa: a X a 

Scopul:  

Fixarea cunoştinţelor privind efectele ploilor acide asupra mediului  

 

Elevii trebuie să fie capabili să: 

ü descrie procesul de formare a ploilor acide;  

ü clasifice şi identifice principalii poluanţi care contribuie la formarea ploilor acide;  

ü prezinte influenţa ploilor acide asupra mediului; 

ü analizeze măsurile de ameliorare a mediului afectat de ploile acide;  

 

Resurse materiale: calculator, videoproiector, aplicaţia Windows Movie Maker  

Am împărţit clasa de elevi în 4 grupe, fiecare grupă având de realizat un filmuleţ cu ajutorul 

aplicaţiei Movie Maker, referitor la Ploile Acide şi impactul acestora asupra mediului.  

 

Înainte de începerea realizării filmuleţului, am prezentat elevilor etapele de întocmire ale acestuia:  

1. Culegerea datelor folosind Internetul;  

2. Stabilirea colecţiei media pentru film (Capture video); 

3. Crearea secvenţelor filmului (Edit movie – stabilirea momentelor, adăugarea efectelor, 

fundalului muzical şi a textului);  

4. Ultimele ajustări (stabilirea timpului aferent unui moment);  

5. Finalizarea şi salvarea filmului; 

 

La sfârşitul orei, elevii au votat cel mai bun filmuleţ tematic care a fost publicat pe youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=ga6wZQCQyQc   
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II.1.4. Instrumente digitale aplicate la orele de discipline tehnice: Construcții 

 

1. Test Kahoot  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=45e313e6-ea7c-4ea0-ac9e-0f2581efd97e  
- prof. Bucureștean Elena  

 

Modulul: Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice,  

Tema: Scările 

Clasa: a IX- a 

Scopul: Evaluarea cunoştinţelor referitoare la elementele de rezistență a unei construcții  

Obiective: 

Elevii trebuie să fie capabili: 

- să identifice principalele elemente de rezistență 

- să cunoască caracteristicile specifice unei construcții 

- să recunoască elementele unei construcții 

Resurse materiale: calculator, videoproiector, aplicaţia Kahoot 

 M-am înregistrat în aplicaţia Kahoot  www.kahoot.com  cu contul şi parola proprie. Am 
creat testul SCĂRILE, cu cele 10 întrebări. 
https://play.kahoot.it/#/?quizId=45e313e6-ea7c-4ea0-ac9e-0f2581efd97e 

 

 
 

La clasă, m-am conectat pe platform, am selectat testul și prin apăsarea butonului PLAY,  

metoda de joc CLASSIC (Player vs player), s-agenerat codul PIN al testului, pe care l-am 

transmis elevilor. 

 

 
 

 

Elevii au accesat adresa www.kahoot.it şi au introdus codul PIN transmis, în pagina 

următoare şi-au tastat numele în câmpul Nickname, după care au accesat testul (butonul OK, go!). 

După finalizarea testului de către toți elevii, se salvează punctajele sub forma 

Rezultate.xlsx, apoi am discutat clasamentul în urma rezultatelor obţinute în funcţie de rapiditatea 

şi corectitudinea răspunsurilor. 
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2. Blogul : https://lectiedeconstructii.blogspot.ro/   
 - prof. Bucureștean Elena   

 

Tema: Scările 

Modulul I: Elemente componente pentru realizarea constructiilor, instalațiilor și lucrărilor publice  

Clasa: a IX a 

Scopul: Fixarea cunoştinţelor privind elementele de rezistență și efectul interacțiunii unui blog  

Obiective: 

Elevii trebuie să fie capabili:  

- să identifice principalele elemente de rezistență  

- să cunoască caracteristicile specifice unei constru cții 

- să recunoască elementele unei construcții: scările  

- să înțeleagă impactul și interacțiunea unui blog  

- să cunoască modul de realizare cu fiecare etapă a unui blog  

Resurse materiale: calculator, videoproiector, surse de realizare gratuite a unui a unui bl og online 

(ex.: blogspot-sursa utilizată, wordpress etc)  

Realizarea și editarea blogului:  

 

1. Editare text: alegere de fonturi diverse, grosimi, culori, posibilitate de adăugare citate.  

2. Editare imagini: inserare facilă de imagini prin interfața paginii de we b : blogspot.com 

3. Editare video: inserare facilă de filme din sursa personală (ex. ”my computer”) sau prin 

inserare de link-uri cu sursă online (ex. Youtube)  

După editarea blogului, acesta devine public pe web prin apăsarea butonului Publish. Articolele 

pe blog vor intra în ordine cronologică –blogul având calitatea de jurnal.  



3. Movie Maker : http://lectiedeconstructii.blogspot.ro/2018/01/scarile.html   

- prof. Bucureștean Elena   

 

Tema: Scările  

Modulul  I: Elemente componente pentru realizarea constructiilor, instalațiilor și lucrărilor publice  

Clasa: a IX a 

Scopul : Fixarea cunoştinţelor privind elementele de rezistență  

Obiective : 

Elevii trebuie să fie capabili:  

- să identifice principalele elemente de rezistență  

- să cunoască caracteristicile specifice unei construcții  

- să recunoască elementele unei construcții  

 

Resurse materiale : calculator, videoproiector, aplicaţia Windows Movie Maker  

 

Aplicaţia Windows Movie Maker oferă elevilor posibilitatea de a realiza filmuleţe tematice 

şi de a-şi însuşi  cunoştiinţele cu ajutorul metodelor vizuale.  

 

Am împărţit clasa de elevi în 2 grupe, fiecare grupă având de realizat un filmuleţ cu ajutorul 

aplicaţiei Movie Maker, referitor la scări și modul lor de implementare. Pentru a ceasta le-am 

prezentat două filme:  

 

Film realizat în aplicația Movie Maker ce conține prezentarea unei lecții predate: Scările (link blog 

unde se găsește video -ul realizat : http://lectiedeconstructii.blogspot.ro/201 8/01/scarile.html  ) 
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II.2. Metode și instrumente didactice creative și de management al grupurilor aplicate la 

diferite discipline 

 

Câteva dintre metodele și instrumentele prezentate în cadrul cursului  ”Harmony and learning! - 

Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early 

school leaving”, cu care s-au familiarizat profesorii participanți, și care au fost descrise în 

prima parte a broșurii, au fost aplicate de către aceștia la clasele de liceu și școală profesională, 

la disciplinele: 

- Limba și literatura Română, 

- Limba engleză, 

- Fizică, 

- Chimie,  

- Consiliere și Orientare,  

- Religie 

- Discipline tehnice în domeniul: Protecția mediului  

 

II.2.1. Metode creative de predare aplicate la orele de Limba și Literatura Română 

 

1. EXPLOZIA STELARĂ  

- prof. Barb Daniela  

 

Clasa a IX a 

Subiectul lecției: Prâslea cel voinic şi merele de aur, de Petre Ispirescu – observarea textului  

Tipul lecției:  însuşire de noi cunoştinţe  

Scopul: Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în 

domeniul literaturii; Stimularea gândirii autonome.  

Studiul propriu-zis al textului: 

- Profesorul va efectua lectura -model, expresivă, câteva fragmente, pentru ca elevii să  îşi 

însuşească lectura corect.  

- Îndrumă elevii să sublinieze încet pe manual, cuvintele al căror sens li se par neclare (în 

afara celor explicate)  

- Profesorul numeşte  elevii cu o citire expresivă pentru a continua lectura pe fragmente.  

Conversaţia de orientare (observarea textului) prin întrebări:  

- Cum a apărut basmul „Prâslea cel vo inic şi merele de aur”?  

- Despre cine/ ce este vorba în basm?  

Explozia Stelară (povestirea celor relatate în lectură):  

§ Profesorul  împarte  elevilor câte o fişă de lucru individual ( Anexa 1)  

      Precizează sarcina de lucru:  vor răspunde la întrebările le gate de textul literar reprodus din 

manual – timp 3, 4 min. 

- Cine este Prâslea cel Voinic ?  
- Ce se hotărăşte el să facă ?  
- De ce îl aduce zgripsoroaica de pe tărâmul celălalt ?  
- Când l-a recunoscut fata cea mică de împărat pe Prâslea ?  
- Care este morala, învăţătura acestui basm ?                         
§ Verifică răspunsurile elevilor.  

§ Vor fi apreciaţi şi notaţi elevii cei mai activi.  
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Anexa 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ANALIZA SCHELET DE PEȘTE / CAUZĂ – EFECT  
- prof. Barb Daniela  

 
Clasa a X a 
Subiectul lecției: Genul liric. Opera lirică 
Tipul lecției: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor 
Scopul: Cultivarea receptivității literar-artistice a elevilor, cu referire specială asupra universului 
liric. 
            Actualizarea cunoștințelor despre genul liric se va realiza folosind analiza schelet de pește/ 
cauză-efect. 
             Elevii vor scrie, individual,  tot ce știu în legătură cu genul  liric. Se împarte elevilor fişe 
de lucru.(Anexa 2) 
             Elevii prezintă soluţiile găsite, aduc explicaţiile necesare, iar colegii lor vin cu completări 
şi observaţii dacă este cazul. Colegii fac aprecieri critice, urmărind corectitudinea conţinutului . 
După ce ne-am reamintit  partea teoretică despre genul liric și s-a completat Anexa 2, vom 
demonstra că poezia ,,Toamna’’ de Tudor Arghezi (Anexa 3),  aparține genului liric. 
 
Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

De ce îl aduce zgripsoroaica 

de pe  tărâmul celălalt ?                                                                               

Ce se hotărăşte el să facă ?                                                                                                                                   

Care este morala, învăţătura                                                                                                                                                                                        

acestui basm ?                                                                  Când l-a recunoscut fata cea mică                                         

de împărat pe Prâslea ?                                                                                

Cine este Prâslea cel Voinic  ?                                                                               
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Anexa 3 
                                                    Toamna  
                                                                                                          de Tudor Arghezi 
 

 
Străbatem iarăş parcul, la pas, ca mai-nainte.  

Cărările-nvelite-s cu palide-oseminte.  
Aceeaş bancă-n frunze ne-aşteaptă la fântâni.  

Doi îngeri duc beteala fântânilor pe mâini.  
 

Ne-am aşezat alături şi braţu-i m-a cuprins.  
Un luminiş în mine părea că s-ar fi stins.  

Mă-ndrept încet spre mine şi sufletul mi-l caut 
Ca orbul, ca să cânte, spărturile pe flaut.  

 
Vreau să-mi ridic privirea şi vreau să-i mângâi ochii...  

Privirea întârzie pe panglicile rochii.  
Vreau degetu-i uşure şi-l iau să i-l dezmierd...  

Orice vroiesc rămâne îndeplinit pe sfert.  
 

Dar ce nu pot pricepe ea pricepu, de plânge?  
Apusul îşi întoarce cirezile prin sânge.  

O! mă ridic, pe suflet s-o strâng şi s-o sărut - 
Dar braţele, din umeri, le simt că mi-au căzut.  

 
 

3.    TEHNICA DE ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE 

       - prof. Barb Daniela  
 
Clasa a XI a 
Subiectul lecției: Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”, de Costache Negruzzi. Momentele 
subiectului. Semnificaţia motto-urilor în raport cu structura narativă a textului.  
 

Tipul lecţiei: lecţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 

Se propune elevilor vizionarea unei  secvenţe  de film ce vizează cele patru capitole ale nuvelei  

Pentru realizarea conţinutului lecţiei profesorul propune lucrul în grupe. Se vor forma 4 grupe.  

După vizionarea filmului, elevii vor primi următoarele cerințe:  

 

Grupul  I: Prezentaţi subiectul nuvelei din perspectiva schemei cromatice propuse. Descifraţi 

simbolistica fiecărui cromonim. Raportaţi fiecare culoare la un anumit personaj din nuvelă.  

Indicaţii  (indicaţiile vor fi sub forme de fişe şi vor fi propuse elevilor doar după 2-3 min. de 

discuții în grup) 

· Simbolistica culorilor: roşu, albastru. galben, cafeniu, negru 

· Explicaţi locul ocupat de fiecare culoare şi rolul ei  

· Luaţi în consideraţie dimensiunile figurilor geometrice  

 

Grupul II (inteligenţa logico-matematică): Prezentaţi conţinutul nuvelei din perspectiva 

graficului propus. Menţionaţi momentele subiectului.  

Indicaţii: 

· Pronunţaţi-vă asupra formei sferice (Simetria compoziţională a nuvelei) 

· Urmăriţi traiectoria fiecărui personaj în raport cu apariţia lui în nuvelă 
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Grupul III (inteligenţa vizual-spaţială): Asociaţi imaginile propuse cu personajele din 

operă,motivaţi-vă opţiunea. Imaginaţi-vă că sunteţi regizorul filmului Alexandru 

Lapuşneanu,selectaţi actorii din filmul dvs. din pozele propuse,  motivându-vă alegerea. 

Indicaţii: 

· Menţionaţi ţinuta vestimentară 

· Pronunţaţi-vă asupra aspectului fizic 

Grupul IV(inteligenţa muzical-ritmică): Atribuiţi secvenţa muzicală propusă la un moment al 

subiectului nuvelei. 

Indicaţii: 

§ Ritmicitatea sunetelor 

§ recunoaşterea sunetului unui instrument muzical 

§ înălţimea  sunetului 

Pentru realizarea sarcinilor  se vor propune iniţial 2 min. pentru discuţiile în grup,  după care 

profesorul va propune elevilor indicaţii şi vor relua discuţiile ţinînd cont de ele. Fiecare lider de 

grupă va prezenta colegilor  rezulatul final la care s-a ajuns. 

Evaluarea se va realiza prin aprecieri verbale vizând participarea elevilor,  calitatea exemplelor şi a 

argumentelor aduse, claritatea şi corectitudinea exprimării. 

 

4.    DICTAREA DESENELOR 

       - prof. Farcaș Marinela  
 

Clasa a IX a 
Lecţia: Tipuri de comunicare 

Obiectiv: Stimularea comunicării interpersonale; analizarea limitelo r şi a barierelor în comunicare.  

Aplicarea metodei: Grupul se separă în perechi, aşezate spate în spate, iar profesorul împarte 

fiecărei perechi câte un desen. Elevul care a primit planşa cu desenul (figuri geometrice, litere, 

animale), va trebui să-l „dicteze” celuilalt, oferind cât mai multe informaţii/ detalii, iar colegul său 

să deseneze fără să pună întrebări sau să întoarcă capul. Când cel ce dictează consideră că exerciţiul 

e terminat, schimbă rolurile. De această dată cine desenează poate adresa orice fel de întrebări, însă 

tot fără a vedea desenul. 

Evaluarea constă în compararea desenelor realizate, a timpului neces ar fiecărei persoane în parte, a 

sentimentelor avute ca receptor şi emiţător.  

În urma acestui exerciţiu, elevii descoperă factorii care pot perturba actul comunicării şi importanţa  

elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale în comunicare  

 

 

II.2.2. Metode de management al grupurilor la orele de Limba engleză 

 

1.    METODA PERNEI  

       - prof. Munteanu Aida  

 

Clasa a XI a 

Subiectul lecției: Generation Gap / Conflictul între generații, clasa a XI-a.  

Tipul lecției: Comunicare 

Obiectiv: Dezvoltarea competențelor de comunicare în situații reale folosind empatia, 

îmbunătățirea unor structuri gramaticale  
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Scopul activității este de a ne putea pune în locul celuilalt, de a empatiza și de a lua în calcul și 

alte puncte de vedere. Elevii folosesc limba engleză pentru a aduce argumente, a adresa întrebări, 

a răspunde și pentru a ajunge la un consens. La final, elevii devin conștienți de unele aspecte ale 

conflictelor și mai ales de modalitățile de rezolvare pașnică a acestora. 

Aplicarea metodei: La început se identifică conflictele între adolescenți și părinți, fie prin metoda 

brainstorming, fie vizionând filmulețe sugestive sau citind texte din care să reiasă posibile 

neînțelegeri (exemplu: ora de ajungere acasă, anturaj, prima dragoste).  

Pasul 1: Se alege o situație comună elevilor și se supune dezbaterii: ora de ajungere acasă – motiv 

de conflict între adolescenți și părinți.  

Pasul 2: Elevii joacă alternativ, în perechi, rolul adolescentului și al părintelui adică vor trebui să 

privească problema din mai multe puncte de vedere. 

 1. Eu am dreptate, tu greșești – Adolescentul expune în scris, apoi oral, motivele pentru 
care consideră că este mai bine să ajungă acasă la o oră mai târzie. Simultan, partenerul său, care 
joacă rolul părintelui, expune argumentele pentru susținerea ajungerii acasă mai devreme. 

 2. Tu ai dreptate, eu greșesc – Elevii schimbă rolurile, punându-se în locul celeilalte 
persoane și încercând să găsească argumente din noua poziție. Astfel se produce empatia, primul 
pas în rezolvarea conflictelor:  

 3. Amândoi avem dreptate, amândoi greșim – partenerii revin la rolurile de la pasul 1 și 
discută calm despre problemă. Luând în considerare și părerea celuilalt (pasul 2), ei pot ajunge la 
un consens, la un compromis agreat de ambele părți. 

 4. Nu contează cine are dreptate și cine nu – Discuția este orientată înspre scopul suprem 
al acestei discuții, anume acela de a exista o relație sănătoasă între părinți și copii și de a nu lăsa o 
neînțelegere să afecteze o relație. 

 5. Există adevăr în toate cele 4 aspecte  - Se pune accentul din nou pe importanța empatiei 
și pe eforturile comune de a avea o relație armonioasă. 

Pasul 3: La final, se poate începe o discuție în careelevii mărturisesc  ce / cum (se) simt în fiecare 
poziție și de ce – cum a fost experiența pentru ei; dacă au înțeles punctul  de vedere al celeilalte 
persoane; dacă sentimentele lor s-au schimbat. Ca alternativă, elevii pot primi ca temă să realizeze 
un eseu reflexiv despre empatie, folosind exemplele din cadrul lecției și metoda Pernei. 

 

2. METODA: PETRECEREA STEREOTIPURILOR 

    - prof. Munteanu Aida 

 

Clasa a IX a  

Subiectul lecției:  Jobs / Meserii  

Tipul lecției: Fixarea și consolidarea cunoștințelor 

Obiective: consolidarea tipurilor de meserii și caracteristicile lor, recapitularea și punerea în 

practică a modalităților de adresare a întrebărilor la diferite timpuri verbale. Dezvoltarea 

comunicării între elevi, creativitatea și spiritul de echipă. 

Scopul lecției: Este important ca echipele să găsească o strategie care să faciliteze identificarea 

răspunsului corect, prin adresarea întrebărilor de la general la particular (de la domeniu la 

meserie).  

Aplicarea metodei: 
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Elevilor li se propune un joc-concurs, al cărui câștigător alege tema pentru următoarea oră. Fiecare 

elev scrie pe 5 bilețele 5 meserii. Bilețelele sunt adunate într-un recipient. 

Elevii sunt împărțiți în grupe de 4-5, conform unor criterii aleatorii ( numere pare / impare ale datei 

lunii nașterii). 

Un elev din prima echipă extrage un bilețel, îl arată coechipierilor, însă el nu îl citește. Timp de 1 

minut, el va trebui să adreseze întrebări pentru a identifica meseria scrisă pe bilețel. 

Exemplu: Cuvântul care trebuie ghicit este Mechanic. Cel care a extras cuvântul întreabă: “Do I 

work in an office?”, “Is my work hard?”, “Do I work with people?”… Dacă răspunde greșit, pierde. 

 

3. METODA AISBERG 

     - prof. Munteanu Aida  

 

Clasa a XII a  

Subiectul lecției:  Culture / Cultură  

Tipul lecției: Achiziții de noi cunoștințe 

Obiective: identificarea valorilor autentice ale unui popor, nealterate de intoleranță, rasism, 

stereotipuri; dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză și de lucru în echipă. 

Aplicarea metodei: 

Se folosește metoda Aisberg în domeniul exploatării culturii altor popoare, astfel: 

La primul nivel – Profesorul cere în prealabil elevilor să aducă imagini sugestive reprezentând 

aspecte ale unor țări (mâncare, îmbrăcăminte, muzică, arte, dans, literatură, meșteșuguri, limbă, 

sărbători, jocuri, artă). Apoi împarte elevii pe grupe și amestecă imaginile, astfel încât elevii să 

primească alte imagini decât cele aduse. Ei trebuie să le atribuie țărilor respective.  

La al doilea nivel – Profesorul folosește mesaje audio (buletine de știri, interviuri, conversații) din 

care elevii să extragă părerile lumii despre acele țări. 

La al treilea nivel  - Profesorul folosește texte autentice (mărturii istorice, prezentări, descrierea 

obiceiurilor) care să ilustreze cultura propriu – zisă a țărilor, din care elevii să extragă elementele 

care au dus la formarea părerilor uneori eronate. Pe grupe, ei identifică elementele reale și le 

compară cu cele de la nivelele precedente. La final, se poate ține o dezbatere pe această temă. 

 

 

II.2.3. Metode de management al grupurilor la orele de Consiliere și Orientare 

 

1. METODA GROW 
     - prof. Farcaș Marinela  

 
Metoda se poate aplica la orice clasa din învăţământul liceal, avantajul metodei fiind acela de a 
ajuta elevul să se dezvolte, să-şi descopere punctele forte şi să-şi împlinească ţelul. 
La începutul orei, se cere elevilor să se gândească la un domeniu în care îţi doresc să fie mai buni, la 
o temă care îi preocupă. Apoi se va prezenta metoda Grow, o metodă ce îi va ajuta să se dezvolte pe 
plan profesional, material sau spiritual. 
G – goal (obiectiv) 
R – reality (realitate) 
O – options (opțiuni) 
W – way forward (plan de acțiune) 
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a) G – goal (obiectiv):  
Primul pas îl constituie stabilirea unui obiectiv. Obiectivul trebuie formulat într -o propoziţie 
afirmativă, explicită (Să promovez examenul cu notă mare; să am un loc de muncă bine plătit; 
să obţin permisul de conducere). Pentru a-i motiva, profesorul le va cere să îşi imagineze cum 
se vor simţi atunci când obiectivul lor va fi atins. 
b) R – reality (realitate):  
Se adresează câteva întrebări pentru ca elevii să vadă în ce stadiu se află în momentul de faţă:  
- Cum te evaluezi la acest moment? 
- Care este realitatea? 
- Mai este posibil idealul tău? 
- Ce eforturi ai depus până acum?  
- Ce obstacole ai întâmpinat? 
c) O – options (opţiuni) 
În acest moment, elevii pot alege ce vor face mai departe, cum pot transforma scopul în 
realitate. Se gândesc la paşii pe care i-ar putea urma, vor realiza o listă de opţiuni şi vor alege 
primul pas pentru a-şi atinge ţelul. 
d)  W – way forward (plan de acţiune) 
La final urmează un plan de acţiune, iar pentru aceasta vor trebui să răspundă la următoarele 
întrebări: ce vei face?/ cine te va ajuta?/ când vei începe?/ cum vei aplica?  
În folosirea acestei metode, profesorul va avea doar rol de îndrumător, ajutând elevii doar acolo 
unde nu vor putea să găsească soluţii, prin sfaturi şi idei.  
 
2. BINGO 

    - prof. Farcaș Marinela  

 

Metoda se aplică la începutul clasei a IX-a, la ora de Consiliere și Orientare, având scopul de a 

permite elevilor să interacționeze şi să se cunoască mai bine.  

Fiecare elev primește o fişă pe care sunt scrise, într-un tabel, 20 de afirmaţii  despre membrii 

grupului. Elevii vor trebui să găsească pe cineva în grup, pentru care afirmaţiile de pe fişă să fie 

adevărate.  Ei trebuie să se plimbe prin sală şi să vorbească în şoaptă, pentru ca ceilalţi să nu 

audă răspunsurile. Persoana care îndeplineşte criteriile de pe fişă trebuie să semneze în căsuţa 

în care s-a regăsit. (chiar dacă îndeplineşte mai multe criterii, ea nu are voie să semneze decât 

pentru unul singur). Pentru a completa toată fişa, elevii trebuie să interacţioneze şi să vo rbească 

cu cât mai mulţi colegi. Când cineva a completat toată fişa, strigă Bingo şi se aşează pe scaun.  

După primele trei strigări Bingo, jocul se opreşte şi se verifică dacă tabelul a fost completat 

corect. 

 

MODEL BINGO 

Găseşte pe cineva care: 

 

E născut în aceeaşi 
lună cu tine 

 

Are un animal de 
companie 

 
 

A vizitat un stat 
european 

Vorbeşte două limbi 
străine 

Ştie să patineze 
Îi place să citească 

 
 

Practică un sport 
Este de aceeşi înălţime 

cu tine 

Este singur la 
părinţi 

Are prieten(ă) 
 
 

Ştie multe bancuri Îi place să gătească 

Îi place să petreacă 
mult timp cu 

prietenii 

Este timid 
Are un membru al 
familiei plecat în 

străinătate 

Petrece mult timp în faţa 
calculatorului 

Merge la şcoală cu 
temele nefăcute 

 
 

Cântă la un 
instrument muzical 

A fost la cinema în 
ultima lună 

Nu are internet acasă 
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3. METODA: GRUPURI - GRUPULEȚE 
     - prof. Feraru Adela   

 
Clasa a IX a  

Tema: Munca în echipă. Activități de team building.  

Scop: Încurajarea consolidării şi unităţii clasei de elevi  

Mijloace didactice/Resurse: stickere de diferite culori 

Obiective: Elevii vor trebui 

- să conştientizeze importanţa unităţii şi colaborării în cadrul clasei de elevi;  

- să colaboreze între ei şi cu dirigintele atunci când sunt implicaţi în activităţile clasei;  

- să înţeleagă importanţa comunicării dintre membrii echipei;  

- să recunoască diferite tipuri de comunicare;  

- să dezvolte comunicarea de tip non-verbal, colaborarea între echipe. 

Aplicarea metodei: Temă de lucru - elevii din clasa a IX-a B trebuie să formeze două grupe 

de elevi. Elevii se află în picioare în fața clasei, cu ochii închiși. 

Pentru a se forma cele două grupe, profesorul folosește stickere de două culori, lipind pe 

fruntea fiecărui elev câte un sticker, explicând apoi regulile care trebuie respectate pentru a se 

grupa pe culori: elevii pot să se ajute între ei pentru a-și găsi grupul fără să vorbească între ei. 

Elevii nu știu ce culoare are stickerul propriu, pot doar să vadă stickerele colegilor.  

În final, cele două echipe au fost alcătuite. Elevii s -au ajutat între ei, știut fiind faptul că nu 

puteau vedea culoarea propriului sticker, descoperind că pot să comunice unii cu alții și în alt 

mod decât vorbind direct. Ei au avut capacitatea  de a interacționa eficient, de a răspunde 

solicitărilor  celorlalți, de a oferi în același timp suport  colegilor folosind limbajul corporal, 

mima sau expresiile faciale, deci folosind comunicarea de tip  non-verbal. 

 

 

II.2.4. Metode creative de predare și de management al grupurilor la orele de fizică  

 

 

1. EXPLOZIA STELARĂ – METODP CREATIVĂ DE PREDARE A FIZICII 
-      prof. Todor Manuella 

 

Clasa a IX a 

 

Tema: Reflexia luminii 

 

Scop: Descrierea și explicarea într-un limbaj specific a fenomenului de reflexie; Identificarea 

unor noțiuni și caracterizarea unor mărimi fizice utile în studiul opticii geometrice  

 

Timp : 1 oră 

 

Materiale folosite: flip-chart, markere colorate, coli A4 

 

Aplicarea metodei : Profesorul anunță tema și organizează  clasa de elevi în 5 grupe . Pe coala 

de flip-chart (flip-chartul este situat în fața clasei) este desenată o stea (în centrul ei fiind scrisă 

tema) și,  ca și ghid de plecare, avem 5 direcții corespunzătoare a 5 întrebări, ca în figura de 

mai jos: 
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Fiecare din cele 5 întrebări pot genera altele cum ar fi:  

1-  De câte tipuri este lumina?, Ce este lumina? Ce este raza de lumină? etc 

2-  Mediile pot fi?: (exemplificați - aer, apă etc) 

3-  Ce este rază incidentă, rază reflectată etc? 

4-  Ce este unghiul de incidență, unghiul de reflexie etc? 

5-  Cum se propagă raza de lumină? etc 

Fiecare grupă de elevi lucrează pentru a elabora o listă de întrebări cât mai diverse pe această 

temă. După 20 minute, reprezentantul fiecărei grupe scrie pe flip -chart (fiecare grupă are marker 

de culoare diferită) întrebările stabilite. 

Profesorul evidențiază cele mai interesante întrebări, apreciind munca în grup și creativitatea 

fiecărui grup. Apoi elevii împărțiți în aceleași grupe, vor răspunde întrebărilor după cum 

urmează: 

      Grupul 2 va răspunde întrebărilor grupului 1; 

      Grupul 3 va răspunde întrebărilor grupului 2;  

      ………………………………………………; 

      Grupul 1 va răspunde întrebărilor grupului 5. 

Astfel, se va crea un puzzle, și fiecare elev din fiecare grupă va contribui la înțelegerea acestei 

teme. 

 

2. ANALIZA SCHELET DE PEȘTE (CAUZĂ – EFECT) 

     - prof. Todor Manuella  

 

Clasa a X a  

Tema: Câmpul magnetic 

Scop: Recapitularea cunoștințelor legate de câmpul magnetic (producerea câmpului magenetic, 

marimi fizice legate de câmpul magnetic, efectele câmpului magnetic). 

Timp: 1oră 

Materiale folosite: flip-chart, markere colorate, coli A4 

Aplicarea metodei: Profesorul anunță tema și organizeză clasa de elevi în 3 grupe. Fiecare 

grupă primește câte o coală A4 și câte un marker colorat. Pe coala de flip-chart (flip-chartul se 

află în fața clasei) este desenată o linie orizontală care semnifică coloana vertebrală a unui pește , 

unde este scrisă tema: câmpul magnetic -efectul.  

Timpul de dezbatere în grupă este de maxim 20 de minute. Reprezentantul grupei care a 

terminat prima se va înscrie la cuvânt și va scrie pe unul din oasele scheletului - linii oblice (ca 

în figura de mai jos), una dintre cauzele producerii câmpului magnetic. Acum se evidențiază 2 

posibilități și anume: 
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   1. Fiecare grupă să scrie câte o potențială cauză;  

   2. Grupele să identifice aceeași cauză;  

 

Situația 1: 

Pentru fiecare cauză principală, se pot adaugă de către fiecare grupă alte cauze secundare  - lucruri 

cunoscute(ca în figura de mai jos).  

                      

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Situația 2: 
Elevii din celelalte grupuri vor fi coordonați de către profesor (prin întrebări suplimentare) să 
identifice și celelalte cauze de producere a câmpului magnetic.  
Utilizând această metodă toți elevii vor fi implicați în lecție prin generarea și sortarea ipotezelor 
privind cauzele producerii câmpului magnetic, recapitulându-se totodată noțiunile învățate. 
 
3. GRUPURI - GRUPULEȚE  

     - prof. Todor Manuella  
 
Clasa a X a  

Tema: Recapitulare generală (5ore) 
Scop: Recapitularea cunoștințelor generale legate de materia clasei a X -a  
Materiale folosite: stickere colorate, tablă, cretă colorată  
Această metodă este folosită doar în prima oră în care se recapitulează generalități din cele 4 
capitole studiate în clasa a X-a și anume: teoria cinetico - moleculară. termodinamica, curentul 
electric și câmpul magnetic.  
Aplicarea metodei: Profesorul anunță tema și explică metoda. Elevilor li se lipesc pe spate 

stickere colorate după cum urmează: sticker roșu - elemente din capitolul Teoria cinetico - 

moleculară, sticker galben - elemente din capitolul Termodinamică, sticker verde-elemente din 

capitolul Curent electric, sticker albastru-elemente din capitolul Câmpul magnetic. 

Timp de 10 minute elevii trebuie să se grupeze pe culori, fără să vorbească, fără să știe ce culoare 

au ei, folosindu-se de mimă, limbaj non - verbal expresii faciale. 

Exemple:  

- pentru capitolul Teoria cinetico-moleculară pot descrie prin mimă sau limbaj non-verbal: difuzia, 

molecula, mișcarea de agitație termică etc; 

- pentru capitolul Termodinamică pot descrie prin mimă sau limbaj non - verbal: Motorul Otto, 

motorul Diesel etc; 

- pentru capitolul Curent Electric pot descrie prin mimă sau limbaj non  - verbal: electrizarea, 

circuitul electric etc; 
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- pentru capitolul Câmpul magnetic pot descrie prin mimă sau limbaj non-verbal: magnetul, 

busola, polii magnetici etc; 

După ce s-au format grupele în funcție de culori, se împarte tabla în 4 părți (cele patru capitole) și 

reprezentantul fiecărui grup va scrie pe tablă cu cretă colorată similară culorii stickerului mărimi 

fizice, unități de măsură, noțiuni etc din capitolul respectiv. 

Această oră va constitui baza celorlalte 4 ore de recapitulare (câte una pentru fiecare capitol)  

 

II.2.5. Metode creative de predare la orele de Chimie 

 

1. EXPLOZIA STELARĂ  

    - prof. Feraru Adela   

 

Clasa a IX a  

Tema: Dizolvarea 

Scop: Sistematizarea cunoştinţelor elevilor cu privire la fenomenul de dizolvare 

Materiale: cinci stele mici de culori diferite, flipchart, coli flipchart, markere colorate, imaginea 

“Explozia  stelară” (imaginea unui fenomen de dizolvare) 

 Obiective:  

Ø stimularea activităţii prin formularea a cât mai multor întrebări; 

Ø realizarea de conexiuni între ideile descoperite de elevi în grup prin interactiune si 

individual pentru rezolvarea unei probleme. 

Metoda constă în parcurgerea a cinci pași: 

1. Elevii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau desenează 

ideea centrală. De asemenea poate fi aşezată imaginea sugestivă temei alese. 

2. Pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul: ”Ce?”, ”Cum?”, ”Care?”, ”Câți?’, ”Unde?”. Cinci 

elevi extrag câte o întrebare. Fiecare elev din cei cinci îşi alege câte trei-patru colegi organizându-

se astfel în cinci grupe de lucru. Steluţele pot fi colorate diferit pentru ca întrebarea să fie mai bine 

receptată de elevi. 

3. Membri grupurilor cooperează în elaborarea întrebărilor. 

4. La expirarea timpului, elevii revin în semicerc în jurul steluţei mari şi comunică întrebările 

elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în funcţie de potenţialul grupului. Elevii 

celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. 

5. Se apreciază întrebările elevilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte, creativitatea în 

adresarea întrebărilor şi aflarea cauzalităţii, precum şi modul de cooperare şi interacţiune. 
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ECHIPA  1 ÎNTREBAREA: Ce ?  

Ce experiment este prezentat în imagine?  

Ce este dizolvarea?  

Ce tip de fenomen este dizolvarea? 

Ce ustensile de laborator se folosesc pentru dizolvare?  

 

ECHIPA 2 ÎNTREBAREA: Cum?  

Cum are loc fenomenul de dizolvare? 

Cum se numesc componenții principali care participă la fenomenul de dizolvare?  

Cum se numește amestecul final obținut în urma dizolvării?  

Cum se numesc componenții care participă la fenomenul de dizolvare?  

 

ECHIPA 3 ÎNTREBAREA: Care?  

Care sunt componenții principali care sunt prezenți la dizolvare? 

Care sunt factorii care influențează dizolvarea? 

Care sunt stările de agregare ale substanțelor care participă la fenomenul de dizolvare?  

 

ECHIPA  4 ÎNTREBAREA: Câți?  

Câți componenți principali are o soluție? 

Câți componenți pot participa la fenomenul de dizolvare - număr minim și maxim? 

 

ECHIPA 5 ÎNTREBAREA: Unde? 

Unde poate avea loc fenomenul de dizolvare? 

Unde trebuie păstrate substanțele cu care se realizează fenomenul de dizolvare?  

 

II.2.6. Metode creative de predare la discipline tehnice: protecția mediului 

 

1. ANALIZA SCHELET DE PEȘTE (Fishbones) 
     - prof. Feraru Adela   
 
Clasa a XI a 
Tema: Poluarea mediului  
Scop: Sistematizarea cunoştinţelor elevilor cu privire la fenomenul de poluare  
Materiale: flipchart, coli flipchart, markere colorate 

Obiective:  

ü descoperirea de către elevi a legăturii dintre cauză și efect;  

ü ilustrarea grafică a legăturii dintre un rezultat şi factorii ce au dus la apariţia acestuia;  

ü îndreptarea atenţiei elevilor către o problemă anume, fără discuţii irelevante; 

ü identificarea zonelor cu informaţii insuficiente; 

Pentru construcţia diagramei se parcurg următorii pași:  

1. elevii aşezaţi în semicerc identifică problema, simptomul sau efectul pentru care trebuie 

identificate cauzele; se nominalizează un elev care va avea responsabilitatea de a nota la vedere 

pe coala de flipchart cele menționate de membrii echipei;  

2. elevul responsabil cu notarea scrie problema de rezolvat pe coala de flipchart în partea 

dreaptă, inclusă într-o căsuţă, apoi schiţează "coloana vertebrală" ca o linie subţire trasată cu o 

săgeată spre căsuţa din dreapta;  
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3. se identifică de către elevi cauzele principale care au dus la apariţia efectului în discuţie;  

4. elevii discută despre fiecare cauză principală şi identifică ceilalţi factori secundari, care pot avea 

legătură cu efectul; 

5. elevii analizează diagrama; analiza ajută la identificarea acelor cauze care necesită cercetări 

suplimentare. Se apreciază efortul acestora de a descoperi cât mai multe cauze pentru problema aflată 

în discuție, precum şi modul de a interacţiona unii cu alții.  
                                         

 
Schema poate fi completată de elevi și cu alte noțiuni legate de poluarea mediului.  

 
Avantajele metodei: 
 

ü ajută la identificarea cauzelor de bază;   

ü stimulează participarea grupului;  

ü este ordonată şi uşor de descifrat şi scoate în evidenţă relaţiile dintre cauză şi efect;   

ü arată ce poate fi schimbat;   

ü participanţii capătă cunoştinţe noi, legate de procesul respectiv, întrucât află mai multe 

detalii despre factorii ce influenţează acest proces şi relaţiile dintre ei;   

ü determină acele zone ce necesită informaţii suplimentare.  

 

II.2.7. Metode creative de predare și de management al grupurilor la orele de Religie ortodoxă 

1. METODA GROW 

- prof. Farcaș Nicolae  
 

Tema: Familia creștină. 

Clasa a XI a  

Scopul este promovarea atitudinilor de dragoste, respect și ajutor reciproc în relațiile familiale.  

La începutul orei, se cere elevilor să se gândească la momentul în care își vor întemeia o familie și la 

valorile care stau la baza întemeierii acesteia. Apoi se va prezenta metoda Grow, o metodă care îi va 

ajuta să se dezvolte pe plan spiritual. 

G – goal (obiectiv) 

R – reality (realitate) 

O – options (optiuni) 

W – way forward (plan de actiune) 
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a) G – goal (obiectiv) 

Primul pas îl constituie stabilirea obiectivului:  întemeierea familiei creștine. Pentru a -i motiva, 

profesorul le va cere să îşi imagineze cum se vor simți atunci când obiectivul lor va fi atins.  

b) R – reality (realitate) 

Se adresează câteva întrebări pentru ca elevii să vadă în ce stadiu se află în momentul de față:  

- În ce măsură sunt respectate în familiile de astăzi, învățăturile morale creștine referitoare 

la familie? 

- Care sunt principiile care stau la baza întemeierii acesteia în prezent? 

- Ce părere aveți despre căsătoria de probă, adulter, concubinaj, divorț?  

- Mai este posibilă întemeierea unei familii creștine bazată pe iubire? 

c) O – options (opțiuni) 

Li se cere elevilor să ia în calcul resursele (informații referitoare la familia creștină), obstacolele 

(tentații, exemple negative promovate de mass-media) și aliații (prieteni de încredere, părinți, 

preot), aspecte care le pot influența decizia. 

În acest moment, elevii pot alege ce vor face mai departe, cum pot transforma scopul în realitate. Se 

gândesc la pașii pe care i-ar putea urma, vor realiza o listă de opțiuni şi vor alege primul pas pentru 

a-și atinge țelul. 

d)  W – way forward (plan de acţiune) 

Pentru realizarea planului de acțiune, elevii vor trebui să răspundă la următoarele întrebări: ce vei 

face?/ cine te va ajuta?/ când vei începe?/ cum vei aplica?  

 

1. EXPLOZIA STELARĂ 

- prof. Farcaș Nicolae  
 

Tema: „Muzica în viața tinerilor” 

Clasa a IX a 
Obiectivul este identificarea genurilor muzicale preferate de elevi şi a modului în care acestea le 

influențează comportamentul, limbajul și personalitatea.  

Pentru formarea grupelor, elevilor li se lipesc pe spate stickere colorate şi, folosind limbajul 

nonverbal, trebuie să găsească ceilalți membrii ai echipei. Se prezintă apoi tema şi sarcinile de lucru 

pentru fiecare echipă. 

Ø PASUL 1: Pe steaua mare se scrie ideea centrală: Muzica în viața tinerilor.  

Ø PASUL 2: Pe 5 steluțe se scrie câte o întrebare: CE ? CINE ? UNDE? CÂND? DE CE?, iar 

un reprezentant al fiecărei grupe extrage o întrebare.  

Ø PASUL 3: Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor.  

Exemple de întrebări: 

Echipa 1: Cine ne influențează în alegerea unui anumit gen muzical? Cine este artistul tău 

preferat? Cine decide dacă muzica pe care o asculți este la modă? Cine ne poate ajuta să facem o 

alegere corectă în materie de muzică? 

Echipa 2: Ce înțeleg prin muzică? Ce gen muzical ascult? Ce spune muzica pe care o ascult 

despre mine? Ce semnifică cuvântul “distracție”? Ce sunt cântările religioase? 

Echipa 3: Cum (în ce măsură) ne identificăm cu mesajul transmis de o melodie? Cum știm să 

alegem corect ceea ce ascultăm? Cum ne simțim când ascultăm muzică bisericească? Cum ne 

influențează această artă, educația? 

Echipa 4: Care este mesajul transmis de muzica pe care o asculți? Care este stilul de viață al 

cântăreților preferați? Care sunt imaginile prezentate în videoclipurile preferate? Care este 

diferența între muzica laică şi cea religioasă?   



68

Echipa 5: De ce în Biserica Ortodoxă nu se folosesc instrumente muzicale? De ce este important să 

alegem corect muzica pe care o ascultăm? De ce este important mesajul transmis de o melodie? De 

ce mesajul unor melodii este contrar învățăturilor creștine? 

Ø PASUL 4: La expirarea timpului, elevii revin  în jurul steluței mari și comunică întrebările 

elaborate. 

Ø PASUL 5: Se apreciază întrebările şi efortul elevilor în elaborarea lor, precum şi modul de 

cooperare și interacțiune. 

Se poartă o discuție referitoare la acest subiect, se răspunde la întrebările formulate,  cu scopul de a 

deschide noi moduri de gândire şi a se oferi soluții mai bune din mai multe perspective.  

 

1. STUDIU DE CAZ 

- prof. Farcaș Nicolae  
 

Tema: „Iisus Hristos-Mântuitorul lumii” 

Clasa a XI a  

Scopul lecției este identificarea unor modele de comportament în exemplul biblic și aplicarea învățăturii de 

credință în viața personală și a comunității  

După anunţarea temei, profesorul oferă fiecărui elev o fişă de lucru cu citatul biblic de la Luca 14 , 15-

24 

„Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va 

prânzi în împărăţia lui Dumnezeu! 

Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi;  

Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt 

gata. 

Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am 

nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. 

Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. 

Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. 

Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a 

zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi,  şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i 

aici. 

Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. 

Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple 

casa, 

Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.” 

 

Procedură: 

Împreună cu profesorul, elevii vor analiza textul biblic pentru a putea identifica problema, apoi vor 

analiza faptele şi sentimentele prezentate în pildă, pentru a putea să ia decizii corec te în viaţă şi să 

ajungă la dobândirea fericirii veşnice. 

1. Identificarea problemei: Deși toți oamenii sunt chemați la mântuire, unii refuză.  

2. Analiza faptelor: Se analizează faptele/cauzele care îi determină pe oamenii din pilda celor poftiți la 

cină să refuze invitația și se menționează tipurile de persoane din societatea actuală cărora le corespund 

o parte dintre persoanele-simbol ale pildei. 

3. Analiza sentimentelor, atitudinilor: elevii analizează valorile care stau la baza dobândirii mântuirii, 

atitudinea pe care aceștia o au vizavi de dobândirea vieții veșnice.  

4. Luarea deciziilor: elevii prezintă concluziile și oferă soluții pentru mântuirea personală și a celor din 

jur. 
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II.3. Metode și instrumente didactice non-formale aplicate la diferite discipline 

 

Câteva dintre metodele non-formale prezentate în cadrul cursului ”Spice up formal education- 

Non- formal education to improve the learners’ motivation” , cu care s-au familiarizat profesorii 

participanți, și care au fost descrise în prima parte a broșurii, au fost  aplicate de către aceștia la 

clasele de liceu și școală profesională, la disciplinele: 

- Matematică, 

- Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, 

- Fizică 

- Discipline tehnice în domeniul: Electronică Automatizări 

 

II.3.1. Metode și instrumente didactice non-formale aplicate la orele de Matematică 

 

1. “Cravata matematică” 

- prof. Budiul Mihaela  

 

Metoda se poate utiliza pentru reactualizarea cunoștințelor sau pentru lecții  de recapitulare, la orice 

nivel liceal sau gimnazial.  

Scopul: observarea cunoștințelor matematice ale elevilor, dar și comunicarea/ colaborarea dintre 

elevi.  

Aplicarea metodei: Elevilor li se dă o hârtie desenată și decupată în formă de cravată pe care li se 

cere să își scrie numele și trei formule matematice învățate, în capitolul sau anul școlar respectiv, 

dintre care două să fie adevărate și una falsă. Apoi, elevii își pun cravatele la gât și se așează  față în 

față în perechi, pentru a observa la colegul său care este formula falsă, fiind puși în situația de a își 

aminti cât mai multe formule. Elevii schimbă perechile până când s-au verificat toți între ei. 

Pentru verificarea cunoștințelor elevilor, profesorul poate intra și el în joc, verificând astf el cine ce a 

scris sau dacă elevii și-au îndeplinit sau nu sarcina cu succes.  

 

2. “Bulgarele de zăpadă” 

- prof. Budiul Mihaela  

 

Este o activitate de energizare și ascultare activă, care poate fi utilizată ca activitate de compunere și 

rezolvare de probleme.  

La clasa a XI-a, la algebră, operațiile cu matrice și calculul determinanților pot fi exersate și fixate 

utilizînd această metodă.  

Aplicarea metodei: Li se propune elevilor următoarea sarcină de lucru: pe o coală albă de hârtie, 

fiecare elev este solicitat să scrie o matrice A,  pătratică de ordinul 2, apoi să facă hârtia cocoloș, 

sub forma unui bulgăre de zăpadă și la semnalul profesorului să arunce “bulgării” de la unul la altul 

până li se spune “Stop!”. Când fiecare elev  prinde un bulgăre, este rugat să desfacă hârtia și să scrie 

o nouă matrice B, de același tip. Se repetă aruncarea bulgărilor între elevi. La următoarea prindere li 

se cere să calculeze A+B și să scrie pe hârtie după care formează din nou bulgărele și-l aruncă spre 

colegi. Urmând aceeași procedură se cere elevilor să calculeze transpusa lui A, apoi 3B, 3B-tA și la 

final, det(A). La fiecare intervenție sunt rugați să scrie pe verso cine a completat pasul 1, 2, etc. 

Pentru realizarea feed-back-ului, profesorul ia doi ”bulgări” la întâmplare și se scriu rezultatele pe 

tablă, verificând astfel corectitudinea rezolvărilor, precum și numele elevilor care au participat la 

construcția bulgărelui.  
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1. “Povestea lui Dracula”   

- prof. Budiul Mihaela   

 

Este o activitate de negociere și competiție, ce se poate aplica la algebră, clasa a XI -a, cu ajutorul 

fișelor de lucru, împărțind clasa pe grupe . 

Aplicarea metodei : Elevii sunt împărțiți în 2 grupe (echipe) , sau mai multe dacă clasa este mare, 

lucrând câte 2 grupe odată . Cele două echipe primesc aceeași problemă pe care trebuie să o 

rezolve (vezi fișa de lucru), însă cu anumite elemente lipsă pe care trebuie să le afle de la echipa 

adversă prin negociere.  

Fiecare echipă trebuie să își desemneze un negociator, acesta fiind singurul care are voie să 

vorbească cu negociatorul celeilalte echipe pentru a afla informațiile lipsă de la echipa 

concurentă, precum și un membru care va raporta rezultatele obținute prin scriere pe tablă. 

Câștigă echipa care a ajuns prima la rezultat.  

Prin intermediul acestui tip de activitate se pot observa cunoștințele matematice ale elevilor, 

elevii care se implică în rezolvare și care nu, cei care sunt buni lideri, care știu să coordon eze 

echipa, precum și dacă știu să își organizeze modul de lucru astfel ca să ajungă cât mai repede la 

rezultat.  

 

Fișa de lucru – grupa 1 

 

1. Se consideră funcția  

 

a) Determinați numărul real x pentru care det(A)=0.  

b) Pentru x=2 determinați matricea B=f(A). 

2. Sa se determine parametrul real m pentru care punctele A(0,1),  B(6,1), C(m,1) sunt coliniare.  

3. Să se calculeze aria triunghiului ABC, unde A( -2,log2 4) si C(-1,3) 

 

Fișa de lucru – grupa 2 

1. Se consideră matricea   
 
 
a) Determinați numărul real x pentru care det(A)=0.  
b) Pentru x= 2 determinați matricea B=f(A).  
2. Să se determine parametrul real m pentru care punctele A( -1,-1), C(m,1) sunt coliniare.  

3. Să se calculeze aria triunghiului ABC, unde B(C 3
3 ,4) si C(-1,3) 

 

II.3.2. Metode și instrumente didactice non-formale aplicate la orele de Tehnologia 

Informației și a Comunicațiilor   

1.Vocea fotografiei (Photovoice)  

- prof. Cristea Maria   

 

Metoda este aplicată la clasa a XIa – domeniul Protecția mediului, Tema: Prezentarea şi 

utilizarea informaţii lor în prezentări. Miniproiecte  

Scopul este dezvoltarea creativității elevilor, a cooperării, a competențelor de utilizare a 

informațiilor și a softurilor de prezentare a informațiilor.  

ℝ
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Aplicarea metodei: Clasa este împărțită în grupe de câte 3 - 4 elevi, care au ca temă de proiect: 

Omul și mediul înconjurător. Pentru aceasta, fiecare grupă trebuie să realizeze, sau să găsească pe 

internet: 

- 2-3 fotografii care să ilustreze dragostea/ grija omului față de mediul ambiant  

- 2-3 fotografii care să ilustreze acțiuni ale omului pentru a proteja mediul  

- 2-3 fotografii care să ilustreze acțiuni ale omului care poluează mediul  

După realizarea fotografiilor, fiecare grupă are libertatea de a -și alege modul de prezentare a 

proiectului: Prezentare PPT, videoclip, articol ziar, broșură etc., pe baza fișei de descriere a 

fotografiilor: 

 

1 Descrieți imaginea/fotografia:  

2 Ce se întâmplă în fotografie? 

3 De ce ai făcut această fotografie?  

4 Ce ne spune această fotografie despre tine și comunitatea în care trăiești?  

5 Cum ne oferă această fotografie  oportunități să ne dezvoltăm/ să evoluăm?  

 

2. Metoda ”Cris and Kelly” aplicată la TIC 

- prof. Cristea Maria  
 

Metoda este aplicată la clasa a XII a la unitatea de învățare: Utilizarea cunoştinţelor asimilate 

pentru realizarea de proiecte. 

Scopul: dezvoltarea competențelor de utilizare și structurare a informației, de utilizare a softurilor 

specializate, dar și de comunicare, colaborare în echipă, de management al conflictelor,  

Aplicarea metodei: Clasa este împărțită pe grupe de câte 3 elevi cărora li se dă următoarea 

cerință: Să realizeze un proiect, în care să se prezinte ce ar putea face un coleg de clasă pentru a -i 

ajuta pe Chris și Kelly să-și rezolve conflictul dintre ei. În proiect veți prezenta cel puțin 2 

strategii de rezolvare a conflictelor, prezentând argumente pro și contra în privința utilizării 

gadgeturilor și jocurilor video respectiv a practicării jocuril or în aer liber de către elevi.  

Strategiile de rezolvare a conflictelor sunt:  
 

1. Compromis - Fiecare parte implicată este conștientă de scop (împăcare) și încearcă să găsească 

soluții (ambele părți câștigă).  

2. Colaborare - Încercarea de a rezolva divergențele printr-un alt mod decât compromisul. 

3. Acceptarea - Acceptarea rezolvării fără a fi de accord cu ea (ambele părți pierd).  

4. Evitarea -  Evitarea discuțiilor și implicit a rezolvării.  

5. Competiție / Impunere - Câștigarea competiției indiferent de reguli 

Pentru realizarea și prezentarea proiectului fiecare grupă are libertatea de a -și alege unul din 

softurile învățate( Word, Power Point, Movie Maker, etc).  

Prezentarea stării conflictuale: Chris și Kelly sunt prieteni de 10 ani și și -au petrecut foarte mult 

timp împreună, prin practicarea mai multor sporturi în aerliber. De curând Chris s -a supărat pe 

Kelly deoarece acesta și-a cumpărat un nou gadget și a început să -și petreacă timpul cu alți elevi 

din școală, obsedați și ei de jocuri video și gadgeturi. Astăzi, la școală Chris a auzit un grup de 

elevi spunând că Kelly nu-l mai place pe Chris, deoarece acesta un este la fel de pasionat de 

jocuri/ gadgeturi ca și el. Chris s-a supărat foarte tare și a plecat în căutarea lui Kelly.   
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Tu ești coleg de clasă cu Chris și Kelly, dar nu-i cunoști foarte bine. Stăteai foarte aproape de 

Chris și ai vazut când acesta i-a spus lui Kelly:”Te urăsc! Nu îți mai plac sporturile în aer liber și 

nu-ți mai petreci timpul împreună cu mine. Ești tot timpul cu cei care nu știu decât să se joace pe 

telefon sau alte gadgeturi. Am crezut că ești prietenul meu!” Kelly a ripostat:” Ce vrei să spui? 

Întotdeauna am fost prietenul tău.” Chris a spus ” Nu mă minții” Chris și Kelly continua să se 

certe.  

 

2. Autoportret TIC 

- prof. Cristea Maria  

 

Metoda Autoportret a fost adaptată pentru a fi folosită ca lecție de recapitulare la clasa a IXa la 

tema: Structura unui sistem de calcul. 

Scopul este de recapitulare a cunoștințelor despre sistemele de calcul, dar și de comunicare cu 

colegii. 

 

Aplicarea metodei: Clasa/ grupul de elevi vine în fața sau mijlocul clasei ( toți elevi stau în 

picioare). Profesorul este moderatorul, care spune elevilor când să schimbe foile și ce au de 

desenat/ sau de scris la un moment dat. Fiecare elev primește o coală de hârtie și un creion/ 

cariocă. Pe coala de hârtie își scrie numele și la semnalul profesorului, schimbă cu un alt elev. 

Elevul care a primit foaia, își întreabă colegul ce fel de calculator are ( laptop, desktop) și 

desenează pe coală caculatorul respectiv. Se schimbă din nou foile cu alți colegi și acum fiecare 

elev trebuie să completeze toate echipamentele periferice de intrare, ale calculatorului colegului. 

La următoarea schimbare se completează echipamentele periferice de ieșire, apoi echipamentele 

periferice de intrare-ieșire. Se continuă procedura, până se completează toate perifericele, ca în 

figura de mai jos.  
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II.3.3. Metode și instrumente didactice non-formale aplicate la orele de Fizică 

 

1. “Bulgărele de zăpadă” la fizică 

- prof. Piocker Camelia  

 

Metoda a fost folosită la clasa a IX-a la lecţia de Recapitulare a Principiilor mecanicii 

newtoniene. 

Scopul: Enunțarea corectă a principiilor mecanicii newtoniene  

Aplicarea metodei: am anunțat elevii cu o săptămână înainte că avem de recapitulat enunţurile 

acestor principii. La începutul orei de recapitulare le-am explicat elevilor metoda, am format 

“bulgărele”, am spus titlul principiului și am aruncat “bulgărele” către un elev. Acesta a spus 

primele două cuvinte din enunţ şi a aruncat “bulgărele” altui elev care a spus următoarele două 

cuvinte. Povestea a continuat până la obţinerea enunţului corect al princi pului. Apoi elevul la 

care a ajuns “bulgărele” a dat titlul altui principiu şi astfel s -au obţinut enunţurile tuturor 

principiilor cerute. Metoda a avut succes deoarece elevii au avut tot timpul senzaţia că se joacă, 

dar de fapt, ei învaţă. 

 

2. “Cravata”  

- prof. Piocker Camelia  

 

Metoda am folosit-o la clasa a X-a, la lecţia de recapitulare pentru capitolul Curentul electric 

staţionar.  

Scopul: Recapitularea noțiunilor, legilor, relațiilor și mărimilor caracteristice curentului electric 

staționar și obișnuirea elevilor cu metode de evaluare și autoevaluare a cunoștințelor.         

Aplicarea metodei:  

Am împărțit elevilor cravatele, confecționate din hârtie, înainte de oră, pe care ei au scris două 

relaţii/ formule/legi corecte și una greşită, la cererea mea. Elevii s-au verificat unii pe alţii 

notându-şi fiecare pentru fiecare ce enunţ considerau că este eronat. La sfârşitul orei s -a 

verificat corectitudinea celor constatate. Utilizarea acestei metode dă senzația elevilor că se 

joacă, dar a ajutat la aprofundarea noțiunilor învăţate şi la o bună recapitulare a cunoştinţelor.  

Pentru atingerea celui de-al doilea scop fiecare elev a completat un tabel referitor la un anumit 

coleg, rezultând astfel atâtea tabele câți elevi erau în clasă. Tabelele au avut următorul aspect: 

 

Nume și 

prenume 

elev 

Nume și 

prenume 

evaluator 

Enunț 1 Enunț 2 Enunț 3 

adevărat fals adevărat fals adevărat fals 

 1.       

2.       

....       

24.       

 

La citirea fiecărui tabel, profesorul- ca evaluator final, a avut ocazia să verifice cu destul de 

bună acuratețe, modul în care elevii și-au însușit cunoștințele cerute. 
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1. Metoda “Hârtia igienică”  

- prof. Piocker Camelia  

 

Metoda am folosit-o la o lecţie recapitulativă, la clasa a XII-a.  

Scopul lecției a fost recapitularea fenomenelor/ legilor/ principiilor studiate pe  parcursul 

ciclului liceal.  

Am dat elevilor hârtia și apoi, în funcţie de câte bucăți a luat fiecare, elevul a denumit 

fenomene/ legi/ principii studiate pe parcursul ciclului liceal. Metoda a avut succes deoarece, 

prin joc, elevii au revăzut cele învăţate în liceu, s-au ajutat reciproc, unii chiar au dat şi 

enunţurile legilor și principiilor învăţate. 

 

II.3.4. Metode și instrumente didactice non-formale aplicate la discipline tehnice din 

domeniile Electronică/ Electromecanică 

 

1. PHOTOVOICE (vocea fotografiei)  

- prof. Negru Marcel 

M10. Componente şi circuite electronice în telecomunicaţii,  

Clasa a XIa 

Metoda este aplicabilă la activități prin care elevii descoperă lucruri noi sau își reamintesc și 

fixează noțiuni învățate anterior. 

Obiective:Recunoașterea componentelor electronice, cunoașterea funcționării lor, 

recapitularea informațiilor specifice. 

Resurse materiale: Componente electronice diverse, telefoane mobile, calculator, 

videoproiector, ecran 

Desfășurarea activității: Elevilor li se prezintă un lot de componente electronice care pot fi 

oricare dintre cele studiate în clasa a IX-a, a X-a și a XI-a, ca de exemplu: rezistoare, 

condensatoare, diode, tranzistoare și circuite integrate.  

Fiecare elev alege două sau trei componente și le fotografiază cu telefonul mobil. Imaginile 

vor fi salvate pe calculator pentru a fi proiectate pe un ecran. 

Fiecare elev prezintă pe rând fotografiile în fața clasei și le descrie conform cu fișa 

următoare pe care a completat-o în prealabil: 

 

1 Denumiți componentele electronice care apar în fotografie 

 
2 Arătați dacă sunt componente pasive sau active 

 

 
3 Care este mărimea caracteristică principală pentru aceste componente? 

 

 
4 Ce puteți spune despre tipul constructiv și structura fizică? 

 

 
5 Cum funcționează? 

 

 
6 La ce se folosește? Dați exemple de utilizare. 

 

 
 

Ceilalți elevi ascultă și sunt provocați să corecteze eventualele erori sau să completeze cu 

informații neprezentate. 
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Profesorul asigură desfășurarea corectă a activității, intervenind de câte ori este necesar inclusiv 

cu informații pe care elevii le-au omis în prezentările lor. 

La final se acordă note elevilor care au făcut cele mai interesante și complete prezentări.  

 

2. CRAVATA electrică 

- prof. Negru Marcel  

M3 Circuite electrice,  

 

Clasa a IXa profesională 

Este o metodă distractivă prin care elevii își verifică cunoștințele într -un domeniu, ca de 

exemplu: cunoașterea unor legi, formule și unități de măsură importante din electrotehnică. 

Metoda am aplicat-o la tema: Conectarea rezistoarelor în serie și paralel  

Obiective: Dezvoltarea comunicării, verificarea cunoștințelor de conectare a rezistoarelor în 

serie și paralel 

Resurse materiale: Hârtie, Creioane colorate sau markere, Foarfecă 

Desfășurarea activității: Profesorul confecționează și dă elevilor câte o bucată de hârtie tăiată 

în forma unei cravate. Pe această “cravată” participanții vor desena trei circuite simple cu două 

rezistoare legate în serie sau paralel. Ei vor indica valoarea rezistențelor și valoarea rezistenței 

echivalente. Una dintre cele trei scheme va avea rezistența echivalentă greșită.  

Apoi își pun cravatele la gât și se așeză față în față în perechi fiecare căutând să găsească care 

este rezultatul eronat. Elevii pot comunica doar cu partenerul din fața sa. După ce perechea a 

gasit erorile fiecare elev își poate căuta un alt partener, astfel încât elevii pot rezolva cât mai 

multe scheme de conectare a rezistențelor. 

 

3.  HÂRTIA IGIENICĂ  

- prof. Negru Marcel  

Discipline tehnice, domeniul Electromecanică,  

 

Clasa a IXa profesională 

Este o metodă inedită care provoacă elevii să recapituleze și să expună cunoștințele dobândite  

Obiective: Dezvoltarea comunicării, consolidarea cunoștințelor dobândite în domeniul 

electrotehnic  

Resurse materiale: Un sul de hârtie igienică 

Desfășurarea activității: Profesorul invită elevii așezați în cerc să rupă dintr -un sul de hârtie 

igienică  câte bucăți doresc fără a le face cunoscut modul de desfășurare a activității. După ce 

fiecare a luat un număr de bucați de hârtie li se cere pe rând fiecăruia să spună câte o mărime 

din electrocinetică și unitatea ei de măsură. Se începe cu elevul care are cele mai p uține bucăți 

de hârtie și se continuă în mod crescător.  
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