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Lista exercițiilor: 

1. Roșu, verde și galben 
2. Interviul – copiii își iau interviuri 
3. Creează-ți propriile jocuri 
4. Exercițiu cu plicuri 
5. Lucrul cu perspectivele copiilor 
6. Grila de evaluare 
7. Da, am făcut o greșeală 
8. Oglinda 
9. Desenul în orb 
10. Întâlnire la mijloc 
11. Feedbackul – metoda sandwich 
12. Jurnal de reflecție – metoda daneză 
13. Momentele de aur 
14. Cardurile cu valori 

 
 

 

 

 



 

             Exercițiu pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Roșu, verde și galben 

Vârsta participanților  

  

Numărul participanților 

5 - 10 ani 

Poate fi utilizat permanent în clasă, în timpul 
orelor. 

1-100 

Introducere Pentru a-i ajuta în mod eficient pe copii în 
clasă, această activitate poate fi un 
instrument foarte util.  Elevii/preșcolarii vor 
indica singuri dacă sunt capabili să continuie 
o anumită sarcină pe cont propriu sau dacă 
au nevoie de ajutor.  

Acest exercițiu se concentrează asupra unei 
importante abilități: aceea de a nu-ți fi 
teamă să ceri ajutorul, atunci când ai nevoie.  

Acest lucru înseamnă că este foarte 
important ca profesorul să încurajeze copiii 
să solicite ajutorul.  

Scopul 

 

Copiii devin conștienți de propria învățare și 
de nevoia primirii de ajutor și de  îndrumare.  

Profesorul are, astfel, o imagine de 
ansamblu asupra nevoilor elevilor din clasă, 
dar câștigă și timp să  acorde sprijin celor 
care au cel mai mult nevoie de acesta.  

Materiale 

 

Cartonașe sau hârtii de culoare rosie, 
galbenă și verde, foarfecă și creion.  



 

Ce avem de făcut 

 

1. Confecționați cartonașe roșii, galbene și 
verzi care să aibă dimensiunea de 
aproximativ 10cm X 5 cm. Împăturiți 
fiecare cartonaș la mijloc.  

2. Pe cartonașul verde, se scrie: Pot lucra 
fără ajutor. Pe cartonașul galben, se 
scrie: Am nevoie de ajutor, dar pot 
continua să lucrez. Pe cartonașul roșu, se 
scrie: Am nevoie de ajutor și nu pot 
continua să lucrez.  

3. Fiecare copil are un set de trei 
cartonașe, câte unul din fiecare culoare. 
Copiii vor utiliza cartonașele în acivitățile 
de la clasă pentru a comunica dacă au 
nevoie de ajutor. Profesorul explică 
importanța solicitării de ajutor, atunci 
când nu știi cum să rezolvi o sarcină.  

4. Elevii/preșcolarii vor așeza cartonașele 
pe bancă.  

5. Copiii îl vor ridica pe cel care indică dacă 
au sau nu nevoie de ajutor.  

Variații  După explicația oferită, profesorul poate 
întreba : Cine are nevoie de explicații în 
plus?  Copiii vor ridica cartonașul potrivit 
pentru a spune dacă au nevoie de 
explicații suplimentare.  Dacă există un 
grup de copiii în această situație, 
profesorul îi poate aduna într-un singur 
loc pentru a le mai explica încă o dată.  

Evaluare 

 

Când acest sistem devine parte din viața de 
zi cu zi a clasei, copiii încep să utilizeze 
cartonașele singuri.  

 

 



 

 

          Exercițiu pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Interviul – Copiii își iau interviuri  

Vârsta participanților 

Timp 

Numărul participanților 

De  la 6 ani 

30 minute 

Grupe de 4 elevi/preșcolari 

Scopul 

 

Realizarea cunoașterii reciproce sublinia 
faptul că oamenii experimentează lumea în 
moduri diferite. Exercițiul promovează 
curiozitatea și încrederea reciprocă.  

Copiii învață să pună întrebări într-un mod 
respectuos și să privească un subiect din 
diferite puncte de vedere. Acest lucru poate 
fi de ajutor în realizarea înțelegerii sociale, 
dar și în conștientizarea comportamentului 
în comunicarea verbală și nonverbală.  

Materiale  

 

Scaune și un ceas.  

Desfășurare 

 

1. Stați așezați într-un cerc, astfel încât 
participanții să se vadă între ei.  

2. Lăsați elevii să discute un timp despre 
subiectul ales.  

3. Profesorul formulează 4 – 5 întrebări 
pentru a-i ajuta pe elevi să înceapă 
interviul.  

4. Apoi fiecare persoană, pe rând, va da un 
interviu.  

5. O persoană este intervievată. 



 

6. O persoană monitorizează trecerea 
timpului.  

7. Celelalte două persoane din grup pun 
întrebări pe rând.  

8. Fiecare interviu va dura trei minute.  
9. Este esențial ca persoana care ia 

interviul să arate interes față de 
persoana care oferă interviul, având o 
atitudine curioasă și deschisă.  

10. Elevii/preșcolarii vor pune doar întrebari 
la care și lor le-ar fi confortabil să 
răspundă.   

11. Elevii/preșcolarii nu pot vorbi despre ei 
înșiși, dacă nu sunt în rolul celui 
intervievat.  

12. Cel care este intervievat poate alege să 
spună „următoarea întrebare” și să 
decidă astfel să nu răspundă.  

13. După trei minute, următorul copil din 
grup este intervievat.  

14. La sfârșit, participanții vor discuta cum s-
au simțit în rolurile lor.  

 

Variații 

 

Propune un subiect la alegere care va 
permite copiilor să se cunoască mai bine.  

Concepe întrebările astfel, încât să ai control 
asupra subiectului discutat.  

Evaluare  

 

Permite copiilor să decidă asupra 
principalelor puncte/subiecte din grup. Lasă 
fiecare grup să spună, pe rând, cele mai 
importante lucruri discutate.  

Discută cu elevii/preșolarii despre ce 
înseamnă o întrebare bună și ce valoare pot 
avea limbajul verbal și limbajul corpului, în 



 

actul comunicării.  

 

 

 

 

 

              Exercițiu pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Creează-ți propriile jocuri 

Vârsta participanților 

Durata  

Numărul participanților 

3 – 15 ani 

60 – 145 min 

Minim opt participanți 

Introducere Când participă la diferite activități, copiii au 
posibilitatea să utilizeze diverse abilități și 
simțuri. Când se învață în mai multe moduri, 
memoria este îmbunățită. 

Scopul 

 

 În activitățile care se vor face, se realizează 
legătura între cunoașterea academică și 
viața de zi cu zi. Copiii își vor folosi inclusiv 
simțurile pentru a cunoaște lumea.  

Materiale 

 

20 de fire de spaghete, 5 bezele moi 
(marshmallows) de fiecare grup. Un 
cronometru, benzi elastice, imagini cu figuri 
geometrice, câteva alimente  care se 
consumă (ciocolată, napolitane, băuturi 
răcoritoare), pliculețe cu zahăr.  



 

Ce facem? 

 

Pentru a împărți 20 – 25 de copiii în mai 
multe grupuri de activitate este potrivit 
să se construiască  4 locurii de învățare.  

1. Planifică activitatea astfel, încât să ai 15 
minute la fiecare loc. Împarte copiii în 
grupuri.  

2. Explică copiilor despre ce este vorba în 
fiecare loc.  

3. Distribuie fiecare grup la un loc de 
învățare, începe activitatea și după 15 
minute ghidează copiii să schimbe locul.  

4. La sfârșit, poți propune unui grup să 
prezinte ceea ce a realizat la unul dintre 
locurile de învățare. Fiecare grup va fi 
trecut, prin rotație, pe la fiecare loc. 

5. Tipuri de locuri de învățare: 
 

Locul nr. 1  – creativitate 

Construiește un turn din paste. 

●  Poți folosi doar spaghetele și bezelele, 
dar nu și alte materiale.  

● Trebuie să construiești un turn cât mai 
înalt care să stea în picioare nesprijinit.  

● Fiecare persoană din grup trebuie să 
pună cel puțin o pasta în turn 

● Veți avea șapte minute la dispoziție să 
construiți turnul.  

● După ce copiii au construit turnul, 
propune-le să discute: cum au lucrat 
împreună.  

 

Locul nr.  2 – Simțurile și puțină geometrie 

Oferă copiilor o bandă elastică și o coală de 



 

hărtie pe care se află un triunghi, un 
oval, un cerc, un dreptunghi, un romb, o 
inimă sau orice altă figură geometrică. 
Spune-le că trebuie să reproducă figurile 
geometrice utilizând banda elastică și 
propriul corp.  

Propune-le copiilor să discute apoi ce 
simțuri utilizezi când realizezi aceste 
figuri? Ce abilități noi înveți? 

Locul nr. 3 – Înțelegerea naturii 

● Colecționați zece obiecte din natură, la 
alegere. Aduceți obiectele în clasă. 

● Sortați obiectele în categorii, stabilite 
după preferință.  

● După ce copiii au sortat obiectele, 
propune le să discute:   
- de ce au sortat obiectele în modul în 
care au făcut-o. 
- dacă a ales cineva aceleași categorii  
sau dacă a ales diferit și de ce. 
 

Locul nr. 4 – Sănătate: 

● Pregătește câteva produse pe care copiii 
le consumă de obicei (ciocolată, băuturi 
răcoritoare, napolitane etc) și tot atâtea 
pliculețe de zahăr care să conțină 
cantitatea de zahăr indicată pe eticheta 
fiecîrui produs în parte. 

● Propune-le copiilor să potrivească 
fiecărui produs numărul de pliculețe de 
zahar conform cantității indicate pe 
ambalaj.   

● Copiii vor discuta care sunt alegerile cele 
mai sănătoase.  



 

 
Crează locul propriu de învățare 
 
● După prima rundă, propune-le copiilor 

să își construiască propriile stații. Oferă-
le doar câteva reguli de bază, plecând de 
la subiectul sau abilitățile pe care trebuie 
să le dezvolte sau să le utilizeze.  

Exemple de reguli:  

● Creați o activitate la care colegii voștri 
vor învăța despre emoții. 

● Reguli de joc: 
a. Nu este permis ca prezentarea 

jocului să dureze mai mult de cincu 
minute. 

b. Jocul trebuie să îi includă pe toți 
copiii  din clasă.  

c. Pregătiți o variantă de joc pentru cei 
care vor găsi varianta originală prea 
dificilă.  

 

 

Variații 
 

Exercițiu de grup pentru profesori: 

Cum puteți dezvolta un astfel de execițiu 
pentru a-l utiliza în clasa 
dumneavoastră?  Gândiți-vă la lucruri 
cât mai concrete și ajutați-vă să creați 
locuri de joc cât mai atractive și utile. 
Scrieți despre ele pe o hârtie și realizați 
un catalog cu jocuri diverse, pe subiecte 
diferite.  

 

Evaluare Purtați o discuție cu copiii despre activitate 
și aflați lucrurile pe care le-au învățat.  



 

 Această discuție va fi utilă ca să va dați 
seama dacă este nevoie să fiți mai specifică 
în explicarea exercițiullui. De asemenea, 
ajutați-i pe copiii cărora li s-a părut dificil să 
vorbească despre ceea ce au învățat.  
Uneori, învățarea are loc implicit, iar scopul 
profesorului este de a o face explicită.  

 

 

 

  



 

Exemple de figuri geometrice  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Exercițiu pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

 

Exercițiul cu plicuri 
Vârsta participanților 
Timp 
 

10 – 100 ani 
20 – 45 minute 
 

Introducere Cu acest exercițiu, puteți discuta despre 
lucruri importante în cadrul echipei voastre 
de profesori sau la cursuri. Poate fi o metodă 
de lucru cu întrebări esențiale despre un 
subiect discutat în clasă. Fiecare va participa, 
își va face auzită opinia și orice punct de 
vedere va fi discutat. Când ascultăm părerile 
celorlalți, ajungem să înțelegem mai bine 
acea persoană și de ce gândește într-un 
anumit mod. Dacă oferim înțelegere, primim 
respect. 

Scop Scopul este acela de a crea o discuție 
organizată pe o anumită temă. Acest 
exercițiu îi deprinde, de asemenea, pe 
participanți să își aștepte rândul și să îi 
asculte pe ceilalți. Fiecare încearcă să dea ce-i 
mai bun și fiecare voce trebuie să aibă ecou 
în ceilalți. Înveți să asculți și să îți ajuți colegii. 

Materiale Plicuri cu chestiuni importante de discutat. 

Reguli 1. Participanții sunt împărțiți în grupe de 
câte patru persoane. 

 
2. Fiecare participant din grup primește 

un număr de la 1 la 4. 



 

 
3. Fiecărui grup i se oferă un plic cu 

întrebări. 
 

4. Participantul numărul 1 deschide 
plicul. 
 

5. Participantul numărul 2 trage un bilet 
din plic, citește întrebarea. 
 

6. Participantul numărul 3 răspunde la 
întrebare. 
 

7. Participantul numărul 4 îl ajută să 
răspundă la întrebare. 
 

8. Rolurile se schimbă prin rotație în 
direcția acelor de ceasornic, 
însemnând că participantul numărul 1 
din ultima rundă este acum numărul 
2. 

Variații Puteți schimba întrebările și numărul 
acestora.  
Participanții pot scrie propriile întrebări și să 
le adreseze celorlalte grupe. 

Evaluare Toate grupele trebuie să facă un rezumat al 
discuției lor pe o foaie, după care va fi pus pe 
tablă pentru ca ceilalți elevi să poată observa 
punctele principale, iar profesorul să poată 
vedea ceea ce s-a discutat. În timpul 
desfășurării activității, este bine dacă 
profesorul merge la grupe și îi ajută pe elevi 
poate fi o idee bună ca profesorul să meargă 
printre grupe și să ajute la întrebările 
considerate de ei dificile. Acest fapt îl poate 
ajuta pe profesor, să vadă dacă este prea 
greu de răspuns la întrebările utilizate. 



 

 

 

 

 

 Exercițiu pentru cadre didactice 

               Exercițiu pentru copii 

Lucrul cu perspectivele copiilor 
 

Vârsta participanților 
Timp 
 
Numărul de participanți 

Exercițiu destinat profesorilor 
20 minute + 20 minute și reflecția finală în 
clasă. 
Exercițiu de grup cu 4 – 5 membri în fiecare 
grupă. 

Introducere Atelierele narative 1 și 2 sunt legate și 
trebuie să fie efectuate unul după celălalt. 
Profesorii trebuie să analizeze perspectivele 
copiilor pentru a-i cunoaște pe aceștia în 
moduri favorabile, să stabilească o conexiune 
bună și să faciliteze învățarea și bunăstarea. 
De asemenea, copiii trebuie să fie capabili să 
recunoască diferite perspective într-o 
situație. 

Scop Exersarea abilității de a vedea lumea prin 
ochii unui copil. 
Conștientizarea faptului că nu există o 
singură variantă corectă sau o perspectivă 
într-o situație. 
Reamintirea unor experiențe și emoții 
trecute care să ajute la clădirea stimei de sine 
și la întărirea motivației de a participa la 
activitate. 
Stimularea reflecției profesionale. 



 

Materiale Pix și foaie 

Reguli 1. Participanții (profesori) trebuie 
împărțiți în grupe de câte patru 
membri. 

2. În cadrul Atelierului narativ nr. 1 
membrii grupului spun o poveste 
personală din propria lor experiență, 
pe rând. Poveștile trebuie să descrie 
episoade cu elevi copii care îi 
provoacă profesorului frustrare 
emoțională, temeri sau care 
generează conflicte. 

3. Când toate poveștile sunt spuse, 
grupul discută despre elementele care 
pot conduce la frustrare. 

4. În cadrul Atelierului narativ nr. 2 
unele dintre relatările de la Atelierul 
nr. 1 sunt transformate în povești la 
persoana I, din perspectiva unui copil. 
Nu toți membrii grupei sunt nevoiți să 
relateze o întâmplare, dar trebuie să 
se susțină reciproc pentru ca poveștile 
să fie spuse. 

Variații  Același exercițiu poate fi folosit și cu copiii 
pentru a ilustra cum, întotdeauna, vor fi mai 
multe perspective într-un episod. Nicio 
perspectivă nu este mai corectă decât 
cealaltă. 
Într-o grupă, un copil spune versiunea unui 
conflict care implică alt copil. După aceea, 
grupa de elevi cooperează în repetarea 
aceleiași povești din perspectiva altui copil, 
încercând să își imagineze cum trebuie să se 
fi simțit. 

Evaluare Aveți în vedere măsura în care deveniți 
reflexivă în raport cu propriile practici 
pedagogice. 



 

Țineți cont de măsura în care reușiți să vă 
gândiți la ceea ce se întâmplă la școală, din 
perspectiva copiilor.  
Observați dacă integrați perspectiva copiilor 
în alegerea metodelor de predare. 

 

 

 

Exercițiul pentru cadrele didactice 
 Exercițiu pentru copii 

Grila de evaluare 
 

Vârsta participanților 
Timp 
Numărul de participanți 

3 – 100 ani 
10 – 60 minute 
1 – 4 elevi  

Introducere Această grilă reprezintă o metodă de 
evaluare a copiilor, putând fi bazat atât pe 
aptitudini sociale, cognitive, personale, cât și 
academice. Este foarte important pentru 
profesor să se concentreze pe cum să ajute 
copilul să se descopere printr-o metodă 
pozitivă. 

Scop Conștientizarea atât a punctelor forte ale 
copiilor, cât și a ariilor de potențială  
dezvoltare. 
Conștientizarea modului în care un copil 
poate fi ajutat, astfel încât să se îndrepte într-
o direcție pozitivă,  social, personal și 
academic. 

Materiale Grile de evaluare, creion galben, verde și 
roșu. 

Reguli 1. Completați o grilă pentru fiecare copil 
din clasă, încercuind comportamentul 
vizat cu culoarea corespunzătoare. De 



 

exemplu, cu verde veți încercui acele 
comportamente care pot fi realizate 
independent. 

2. Reflectați, apoi, la ce înseamnă 
lucrurile observate pentru predarea în 
clasa dumneavoastră. 

3. Discutați cu colegii dumneavoastră 
următoarele aspecte: 
- cum puteți lucra cu șablonul în 

practica dumneavoastră zilnică; 
- cum vă asigurați că ”schimbă 

copiii culorile”; 
- vorbiți despre exemple concrete 

din activitatea dumneavoastră și 
discutați despre cum lucrurile au 
funcționat în conformitate cu 
planul stabilit și astfel copilul a 
avut experiențe benefice; 

- despre cum se pot utiliza 
metodele care au funcționat cu 
anumiți copii în alte situații. 

4. După o perioadă mai lungă repetați 
evaluarea pentru anumiți copii pentru 
a vedea dacă lucrurile s-au schimbat.  

Variații Puteți schimba subiectele din grilă, 
concentrându-vă, spre exemplu, pe aptitudini 
academice, de scris, de matematică, de 
științe și așa mai departe. 
Copiii mai mari pot completa grila singuri sau 
pentru un alt coleg. 
Puteți folosi imagini în cazul copiilor mai mici. 

Evaluare Stabiliți ce s-a schimbat în metoda 
dumneavoastră de predare și în abordarea 
față de copii. 

 

 



 
 
 
 

Grilă de evaluare 

Nume:________________________________ 

Data:_______________ 

Particip activ 

în clasă 
Vorbesc 

frumos 

tuturor. 

Ridic mâna 

atunci când 

vreau să 

vorbesc 

Vin în clasă 

atunci când 

sună 

clopoțelul. 

Nu voi 

hărțui pe 

nimeni. 

Ascult ceea ce 

colegii mei au 

de spus. 

Nu voi 

întrerupe pe 

nimeni. 

Sunt gata de 

lucru atunci 

când începe 

ora. 

Îmi păstrez 

penarul curat. 

Pot lucra 

împreună cu 

ceilalți. 

Nu întrerup 

atunci când 

lucrăm. 

Îmi pot începe 

sarcina singur. 

Pot face 

acest 

lucru 

Am nevoie 

de ajutor în 

a realiza 

Nu pot 

face acest 

lucru. 



  

 
 

             Exercițiul pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Da, am făcut o greșeală 
 

Vârsta participanților 
Timp 
Numărul de participanți 

10 – 100 ani 
5 minute 
2 – 50 

Introducere Greșelile reprezintă o parte importantă a 
învățării. Copiii învață să vorbească, 
încercând de mii de ori să comunice. Mai 
târziu în viață, atât copiii, cât și adulții învață 
în același mod, dar cu cât înaintează în 
vârstă, tind să uite cât de importante sunt 
greșelile. Acest exercițiu este menit să 
reamintească adulților acest lucru și să îi  
familiarizeze cu a spune  „da, am făcut o 
greșeală”. 

Scop Prin acest exercițiu ne putem propune  să 
privim greșelile ca pe o parte importantă a 
învățării. Greșelile făcute în clasă și în 
discuțiile colegiale ne fac conștienți de 
lucrurile care trebuie să fie explicate încă o 
dată, care trebuie îmbunătățite. De 
asemenea, când suntem deschiși greșelilor, 
putem descoperi că nu suntem singurii care 
nu au înțeles ceva, iar acest fapt ne poate 
îmbunătăți stima de sine. 

Materiale Nu este nevoie de materiale. 

Reguli 1. Organizați clasa în perechi. 



  

 
2. Încercați să faceți perechi mixte. 

Spuneți: Găsiți pe cineva care să aibă 
aceeași culoare a bluzei. 

3. Întindeți-vă mâinile deasupra capului 
și spuneți, exclmând „Da, am făcut o 
greșeală!” (repetați afirmația de trei – 
patru ori, cu titlu de exemplu). 

4. Alegeți apoi o categorie (de exemplu 
„ceva ce ai în frigider”). 

5. Lăsați participanții să discute cu 
partenerul lor de activitate, spunând 
ce ar putea să aibăfiecare în frigider.  

6. Când o persoană din pereche nu mai 
reușește să spună obiecte 
corespunzătoare categoriei alese,  
atunci a făcut o greșeală. 

7. În acel moment ambele persoane 
strigă „Da, am făcut o greșeală!” 
Continuați exercițiul, selectând o 
nouă categorie. 

Variații Schimbați categoria: animale, echipe de 
fotbal, țări. 

Evaluare Discutați despre motivul pentru care greșelile 
pot fi importante. Observați indicii 
nonverbale pentru cei care sunt dornici să 
ridice mâna, chiar dacă nu sunt siguri că au 
răspunsul corect, care cer ajutor și relatează 
experiențele în care lucrurile nu au mers 
conform planului. 

 

 

 

 



  

 
             Exercițiul pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Oglinda 
Vârsta participanților 
Timp 
Numărul de participanți 

 5 - 100 
1-2 minute 
2-40 

Introducere Imitarea este o parte esențială a vieții. Înveți 
imitând atât abilitățile sociale, cât și cele 
cognitive sau academice.  
Acest exercițiu poate fi, de altfel, pentru 
copii, o mică pauză revigorantă.  

Scop Acest exercițiu poate grăbi înțelegerea 
reciprocă sau toleranța și destinde 
atmosfera.  
Poate fi cu succes utilizat între activitățile 
principaleale unei zile la școală. 

Materiale Nu este nevoie de materiale. 

Reguli 1. Organizați clasa în perechi.  
2. Copiii stau așezați față în față, 

privindu-se unul pe celălalt. 
3. Ambii participanți își vor întinde 

mâinile în față, fără să se atingă. 
4. Fiecare privește în ochii celuilalt. 
5. O persoană își duce mâinile într-o 

anumită poziție la alegere. 
6. Cealaltă persoană îi urmărește 

mâinile, imitând întocmai mișcările 
colegului/colegei sale. 

Variații Propuneți copiilor să deseneze cu mâinile în 
aer litere sau cifre, astfel încât colegul lor să îi 
imite.  



  

 
Evaluare Vorbiți despre imitare în clasă și despre cum 

se simt copiii când  copiază comportamente 
unii de la ceilalți.  

 

   

           Exercițiu pentru cadrele didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Desenul în orb 
 

Vârsta participanților 
Timp 
Numărul de participanți 

7 – 100 ani 
5 – 30 minute 
2 – 40 

Introducere Este un exercițiu care îi poate ajuta pe copii 
să înțeleagă importanța unei comunicări 
clare și specifice. Totodată, evidențiază cât de 
importante sunt răbdarea și voința de a 
explica lucrurile în  moduri diferite pentru a 
crea un mediu propice învățării. 

Scop Acest exercițiu este conceput pentru a-i 
încuraja pe copii să se asculte reciproc, atunci 
când comunică, exersând astfel  abilitățile 
sociale. 

Materiale Pix, foaie, desen/imagine, piese cubice.  
Puteți utiliza ca model imaginile de mai jos.  

Reguli 1. Organizați clasa în perechi. Copiii se 
vor așeza  spate în spate. 

2. Jumătate dintre participanți vor primi 
un desen/o imagine, în timp ce, 
cealaltă jumătate primește pixuri, 
creioane colorate și foi. 

3. Participantul  care deține desenul are 
acum sarcina de a explica colegului 



  

 
din pereche cum să deseneze 
imaginea, cât mai fidel. Cel care 
desenează nu va vedea imaginea, va 
încerca să o reproducă doar pe baza 
explicațiilor colegului/colegei.  Acest 
lucru înseamnă că participantul cu 
desenele trebuie să explice 
figurile/desenele foarte clar,  
referindu-se la mărimea, umbrele și 
plasarea lor pe foaie pentru a-l ajuta 
pe coechipier să realizeze desenul cât 
mai fidel posibil. 

4. Fiecare pereche își arată una celeilalte 
desenele și vorbesc despre cum s-au 
simțit să ghideze și să asculte 
instrucțiunile. Amintiți-vă că ceea ce  
interesează este procesul și nu 
rezultatul. 

5. Discutați despre cum s-a desfășurat 
interacțiunea dintre copii și despre 
cum o puteți îmbunătăți. Reflectași la 
cum este pentru un copil să stea în 
clasă și să nu înțeleagă instrucțiunile 
date de profesor. 

Variații În loc de creioane colorate puteți folosi piese 
cubice.  Jumătate  dintre elevi vor primi  o 
reprezentare a unei figurigeometrice, în timp 
ce, jumătatea cealaltă va primi piesele cubice 
sau lego pentru a  construi din explicațiile 
primite de coleg/colegă piesa din imagine. 

Evaluare Discutați despre: 
- elementele de comunicare pe 

care le-au învățat copiii; 
- cum s-au simțit atunci când le-a 

fost greu să se facă înțeleși sau 



  

 
atunci când s-au aflat în ipostaza 
de a nu înțelege; 

- cum au procedat; 
Ca profesor, puteți deveni mai conștient față 
de importanța modificării unei explicații, 
atunci când copiii nu înțeleg.  Răbdarea 
dumneavoastră îi va ajuta pe copii să-și 
amintească faptul că este în regulă să se 
simtă frustrați și să ceară ajutor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 
 

 

 



  

 

             

 

 

 

 

Întâlnire la mijloc 
Vârsta 
participanților 
Timpul 
Numărul 
participanților 

3 – 100 ani 
20 – 45 min 
4 – 40 

Introducere Este un exercițiu care oferă fiecărui participant ocazia de a reflecta la 
tematica abordată, înainte de a se exprima în cadrul discuțiilor alături 
de întreaga clasă. De asemenea, copiii timizi pot fi lesne implicați. 
Modalitatea de desfășurare a exercițiului evidențiază contribuția 
fiecărui elev în cadrul grupului în care va lucra. 
 
O dată ce exercițiul este finalizat, fiecare grup beneficiază de pe urma 
unui produs, sub forma unui document scris care ilustrează gândirea 
fiecărui elev, dar și rezultatul discuțiilor care au avut loc în echipă.  Acest 
produs realizat de copii poate fi păstrat și utilizat ulterior pentru 
actualizarea anumitor înțelesuri sau ca punct de plecare pentru alte 
discuții.  
Exercițiul face posibilă reprezentarea pe un suport vizual a temelor de 
discuție, ceea ce îi poate ajuta pe copii.  
 
Metoda poate fi utilizată pentru analiza unor texte, pentru realizarea 
unui material scris, pentru sistematizarea scrisă în cadrul unei 
recapitulări. Metoda „Întâlnire la mijloc” poate fi utilizată la orice 
disciplină.  

Scopul Dezvoltarea abilităților de exprimare într-o manieră sintetică și precisă. 
Dezvoltarea abilităților sociale de negociere și de comunicare 
consensuală.  
Dezvoltarea abilităților de exprimare și a capacității de a face 
compromisuri de dragul consensului.  
Dobândirea respectului față de opiniile celorlalți.  

Resurse Creioane, hârtie cu schema „întâlnirea de la mijloc”. 



  

 

 

Reguli Copiii sunt organizați în grupe de câte 3 – 5 elevi/preșcolari. Fiecare 
grupă primește o coală mare de hârtie (cel puțin A3). Pe aceasta este 
desenat modelul „întâlnirii la mijloc” ( Fig. Nr. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Nr.1 
 
 
 
Toți membrii grupului notează sau desenează răspunsul în spațiul 
propriu, din jurul dreptungiului aflat în centrul colii. Fiecare copil va 
avea un spațiu propriu. În jurul dreptungiului din mijloc vor fi trasate 
atâtea spații câți copii sunt în echipă.  
După ce toți elevii și-au scris răspunsurile individuale în spațiul destinat, 
primul participant explică primul său răspuns (ordinea în care copiii 
răspund poate fi stabilită de ei sau de dumneavoastră) .  
Grupul discută răspunsul. Dacă grupul este de accord cu răspunsul, 
participantul cu nr. 1 scrie o formulare în spațiul din mijloc, acceptată 
de toți copiii. 
Participantul cu nr. 2 explica primul lui răspuns etc. 
Se continuă în cerc, până când toate răspunsurile sunt discutate – sau 
până când timpul stabilit a expirat. 

Variații ale 
exercițiului 

Poate fi utilizat la analiza unor texte, în procesul de scriere și alte tipuri 
de activități. Poate varia numărul membrilor echipei, se poate lucra 
chiar în perechi.  

Evaluare Fiecare copil este implicat în scriere, desenare și discuțiile ideilor. 
Acestea sunt făcute vizibile pe foaia pe care s-a lucrat.  



  

 
             Exercițiu pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

Feedbackul – Metoda Sandwich 
 

Vârsta 
participanților 
Timpul 
 

6 – 100 de ani 
 
5 – 20 minute 

Introducere Cercetările au arătat că oferind un feedback constructiv care prezintă 
posibilități concrete de schimbare și modalități eficiente de 
îmbunătățire pentru perioada ulterioară, există șanse  permanente de 
dezvoltare a învățării.   

 Scopul Oferirea unor modalități constructive de feedback în cazul exercițiilor 
în perechi. 
Crearea unui mediu pozitiv, stimulativ de învățare. 

Resurse O imagine cu modelul sandwich-ului, foi de hârtie, creioane. 

Reguli 1. Introduceți modelul sandwich-ului. Acesta este o modalitate de a 
oferi feedback, după e a fost realizată o prezentare sau un proiect. 
2.Tehnica feedbackului presupune trei etape: 
-  în prima etapă,  persoana care dă feedback afirmă un lucru pozitiv cu 
privire la produsul, procesul realizat de persoana care primește 
feedbackul (Îmi place cum ai prezentat PowerPointul); 
-  pasul doi constă în precizarea unei critici constructive. Acest lucru 
înseamnă că se va preciza un element  specific și realist privind maniera 
în care s-ar fi putut face diferit lucrurile. Poți incepe cu formulări 
precum: „ar fi fost mai clar dacă ai fi precizat...”, „ai fi putut 
introduce...”, te rog să mă ajuți să înțeleg ce ai vrut să spui când..”;  
- la final, vei introduce o altă remarcă pozitivă, ca un ultim punct de 
vedere, în feddbackul tău. 
 
3.Oferă-i copilului timpul potrivit, după prezentare, pentru elaborarea 
feedbackului. 



  

 
4. Încheie activitatea oferind feedback-ul tău ca profesor, în aceeași 
manieră descrisă mai sus. 

Variații ale 
exercițiului 

Poți lăsa copiii să ofere feedback în grupuri mici și apoi să discute, să 
argumenteze feedback-ul colegilor. 

Evaluare Fiecare copil participă activ? Înțeleg copiii feedbackul primit și îl pot 
folosi în manieră constructivă? 
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 Exercițiu de utlizat cu elevi 
 Exercițiu de utilizat de către profesor 

 

Jurnal de reflecție – modalitatea daneză 
Vârsta 
participanților 
Timp 
 

5 – 100 ani 
 
5 – 45 minute 
 

Introducere Scrierea unui jurnal reflexiv după o experiență de învățare poate fi o 
bună metodă de a deveni mai conștienți de propriile judecăți 
profesionale sau gânduri.  Un astfel de exercițiu poate fi util și pentru 
consolidarea relațiilor profesionale cu colegii. 
Un exercițiu de reflecție este și o modalitate excelentă de a urmări 
propriul progres.  

Resurse Caiet, creioane, pix.  

Reguli După fiecare etapă de activitate, timp de zece minute, scrie reflecțiile 
tale despre experiența avută. Pot fi gânduri despre conținuturile 
descoperite, despre interacțiunile pe care le-ai avut sau despre cum te-
ai simțit.  

Variații ale 
exercițiului 

Poți încerca să introduci desene sau alte alternative creative, 
suplimentându-ți experiențele reflexive. Poți, de asemenea, introduce 
experiențe ale colegilor din clasă, ca elemente suplimentare față de 
experiențele proprii. 

Evaluare Discutați despre ceea ați scris cu colegii. Asigurați-vă că discuția se 
desfășoară într-o manieră pozitivă, stimulativă și feedbackul este unul 
constructiv.  

 

 

 



  

 
 Exercițiu pentru cadre didactice 
 Exercițiu pentru copii 

Momentele de aur 
 
Introducere Pentru a le oferi copiilor ocazia să devină conștienți și să se concentreze 

asupra lucrurilor pozitive care s-au întâmplat de-a lungul unei 
săptămâni de școală, puteți folosi exercițiul  „momentele de aur” ale 
activităților. Acesta poate ajuta, de asemenea, și  profesorul pentru a 
descoperi lucrurile importante pentru copii petrecute în clasă, astfel 
încât pe termen lung să poată promova o stare de bine. 

Scopul Se propune prin acest exercițiu să se conștientizeze acele momente din 
timpul activităților de la clasă, în care s-au experimentat interacțiuni 
pozitive, emoții pozitive,  s-au obținut succese sau progrese.  
De asemenea, se propune mutarea atenției de la erori, pentru că atât 
adulții, cât și copiii învață și se dezvoltă optim într-o atmosferă 
încurajatoare.   
 
Prin atribuirea de semnificație celor mai bune momente ale unei zile, 
acestea devin importante și pline de sens, ajutându-i astfel pe copii să 
aibă mai multă încredere și să se autovalorizeze.  
 
Un alt scop care se poate propune este realizarea de cât mai multe 
momente frumoase de-a lungul unei zile, săptămâni sau unui întreg an 
școlar.  
 
N.B. Calitatea relațiilor dintre elevi se schimbă continuu, drept care, 
este important să se lucreze permanent în această direcție, fără ca 
profesorul să se descurajeze.  

Resurse Schema cu  „momentele cheie” ale activității, foi de hârtie, creioane 

Reguli 1. Spuneți-le copiilor să identifice un loc, în clasă sau în curtea școlii, sau 
să rămână în bănci. 
2. După ce s-au așezat se vor gândi și vor completa schema momentelor 
de aur, reamintindu-și activitățile din ziua respectivă (5 – 7 minute). 



  

 
3. Puteți lăsa copiii să lucreze în perechi, împărtășindu-și astfel 
momentele frumoase. 

Variații ale 
exercițiului 

Puteți lăsa copiii să facă schimb, ceea ce le-ar permite să reflecteze și 
să-și împărtășească opiniile despre care au fost cele mai frumoase 
momente ale zilei.  

Evaluare Reflectați asupra „momentelor de aur” o dată pe lună pentru a vedea 
perspectiva copiilor și a o utiliza în activitățile viitoare. 

  

 

 

 

Schema  pentru activitate 

 
 
 

„Momentele de aur” ale zilei 

Luni  
 

Marți  
 

Miercuri  
 

Joi  
 

Vineri  
 

Alte mențiuni/comentarii  
 

 

 

 



  

 
 

 Exercițiu pentru cadre didactice 

 Exercițiu pentru copii 

 

Cardurile cu valori 
Vârsta 

participanților 

Timpul 

12 – 100 de ani 

30 – 60 minute 

Introducere Este important să faceți vizibile valorile care stau la baza muncii 

dumneavoastră. Astfel, puteți descoperi lucrurile care vă motivează și 

pe care, dumneavoastră și colegii de la școală le aveți în comun. 

Deveniți un profesionist clarificându-vă valorile și prioritizându-le pe 

cele care sunt importante în activitățile cu copiii.   

Scopul  Să va facă conștient de propriul set de valori, dar și de valorile 
colegilor dumneavoastră.  

Să evidențieze importanța dialogului deschis despre valorile pe care 
cadrele didactice și organizațiile școlare le consideră a fi imporante în 
activitățile desfășurate. Cunoașterea valorilor poate aduce consens in 
cadrul unei organizații.  

Reținem că acest exercițiu poate fi utilizat atât de profesori, cât și de  
elevi.  

Resurse Cardurile cu valori (vezi imaginile de mai jos).  

Reguli - La primul pas al activității, fiecare participant va primi un set 

carduri cu valori, având sarcina e a le prioritiza în funcție de 

importanța pe care o acordă fiecărei valori în activitatea 

profesională, la școală, în familie, în activitățile cu prietenii.  



  

 

 

 

 

- Următorul pas presupune organizarea participanților în 

perechi. Sarcina este aceea ca fiecare persoană să prezinte 

partenerului de activitate valorile, în ordinea priorității, 

motivând alegerile făcute. După ce a discutat, fiecare pereche 

realizează o noua listă de valori, probabil într-o ordine diferită 

de lista realizată individual.  

- Al treilea pas presupune prezentarea și discutarea listelor de 

valori realizate la pasul doi, în grupe de patru sau șase 

persoane.  

- Sarcina finală este întocmirea unei liste valori care să reflecte 

viziunea și prioritățile grupei care a realizat-o. Atunci când 

există mai multe grupe, listele vor fi prezentate în plen.  

Variații ale 

exercițiului 

Puteți modifica numărul de valori utilizate. 

Tema de discuție poate varia. Puteți aborda valorile din pespectiva 

vieții profesionale, vieții de familie, vieții în comunitate etc.  

Evaluare Discutați despre procesul de prioritizare a valorilor și încercați să 

descoperiți semnificația lui pentru organizația școlară.  

Ați reușit să găsiți valori comune și să stabiliți care sunt cele mai 

importante valori pentru profesia didactică.  

Puteți discuta fără dificultăți despre valorile diferite pe care fiecare le 

are.  



       Dragoste       Creativitate      Curiozitate 

Deschidere și 
toleranță 

 

speranță și optimism 
 

înțelegerea umană 



  înțelepciune 
 
 

      Cooperare 
 
 
 

       Umor 

Onestitate 
 

 

 

 


