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Proiectul Passion ESL (Erasmus+ - KA2: Strategic Partnership | School) își propune să creeze
o abordare educațională școlară integrată inovatoare, care va îmbunătăți performanța de
predare și învățare, incluziunea și echitatea elevilor expuși riscului de părăsire timpurie a
școlii, prin utilizarea metodelor terapeutice în activitățile educaționale și instrumente ITC.

Metodele terapeutice avute în vedere de activitățile educaționale din cadrul proiectului
sunt  următoarele: terapie expresivă (terapie prin artă, terapie prin dans sau terapie prin
mișcare, terapie dramatică, psihodramă, meloterapie, scris și biblioterapie, terapie
foto/video). ), terapie centrată pe emoție, terapie de grup, culoare și cromoterapie, terapie
prin joc, analiză comportamentală aplicată (ABA), terapie cognitiv-comportamentală,
terapie ocupațională, logopedie și altele.

 

DESPRE PROIECT:

Susținerea adoptării  de
către profesori a unor
metode de incluziune, a
aplicări unor  proiecte
bazate pe metode  de
cooperare și metode om la
om, 
precum și utilizarea
tehnologiilor digitale.

Proiectul Passion ESL urmărește:

Creșterea performanței 
de   învățare  si 
corectarea
comportamentelor  
slabe la 125 de elevii 
care se confruntă cu 
risc de părăsirea 
timpurie a școlii din
scolile  partenere.

Sustinerea
introducerii și
utiliz[rii  eficiente
a tehnologiei
pentru 125 de
elevi din grupul
ţintă.

target.

Dezvoltă
o platformă
educațională cu
multiple
funcționalități.

 Creșterea 
motivației  învățare
 şi implicarea  celor 
125 de elevii care
se confruntă cu
risc  din 
școlile partenere 
ESL.

Rezultatele proiectului:
IO1 - Activități educative terapeutice pentru
incluziune ESL

 Manualul pentru profesori cuprinde o colecție de
activități educaționale inovatoare dedicate
profesorilor și educatorilor din școlile primare și
gimnaziale.

IO2 - Platforma de e-learning și 
resurse educaționale terapeutice interactive

Conține cursuri pentru profesori și elevi, pentru a
răspunde într-o manieră inovatoare nevoilor
identificate și a transfera practicile în afara
parteneriatului din  proiect.

Vizitați site-ul nostru: 
passion-learning.eu

http://www.passion-learning.eu/


Vizitați site-ul nostru: 
passion-learning.eu

Coordonator:
SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Romania
www.scoala18tm.ro

Partneri:
EDUFOR SRL / Romania
www.edu-for.eu

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / Turkey
mugla.meb.gov.tr

MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU / Turkey
muglacumhuriyet.meb.k12.tr

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Poland
www.wsbinoz.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA
BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Poland
sp47.bialystok.pl

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / Italy
danilodolci.org

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / Italy
www.educandatomariadelaide.edu.it

 

Parteneri:

Develop 
a common
educational
platform with
multiple
functionalities.

http://www.passion-learning.eu/
http://www.scoala18tm.ro/
http://www.edu-for.eu/
http://mugla.meb.gov.tr/
http://muglacumhuriyet.meb.k12.tr/
http://www.wsbinoz.edu.pl/
http://sp47.bialystok.pl/
http://danilodolci.org/
http://www.educandatomariadelaide.edu.it/


 Terapia pedagogică este o influență conștientă și intenționată asupra individului prin metode și tehnici care vizează
restabilirea trăsăturilor personal-cognitive dorite în cadrul emoțiilor motivaționale și educaționale. De asemenea, are o
influență cu ajutorul metodelor și tehnicilor psihopedagogice asupra cauzelor și manifestărilor dificultăților în educație,
adică: dobândirea, asimilarea cunoștințelor cuprinzătoare și utilizarea lor în viața socială.

Terapia în învățământul de masă
 

Scopul terapiei pedagogice este de a reda posibilitatea dezvoltării mentale la normativul social, persoanelor cu
deficiențe educaționale în măsura capacităților lor psihosomatice, prin:

 

 stimularea dezvoltării copiilor și adolescenților – acesta este obiectivul primordial;
 stimularea și îmbunătățirea dezvoltării funcțiilor psiho-motorii;
 compensarea deficitelor de cunoștințe și deprinderi manuale practice;
 eliminarea eşecurilor educaţionale prin diverse tehnici;
 eliminarea eșecurilor emoționale și sociale și a consecințelor acestora;
 egalizarea șanselor generațiilor

Terapie pedagogică - 
abordare tradițională:

  
Pasiune pentru învățare -

abordare inovatoare:
 

• Terapia educațională este un termen general care
se referă la situația în care un educator lucrează
individual cu un copil, de obicei în afara școlii.

• Terapia educațională nu este același lucru cu 
meditatiile.

•Terapeuții educaționali calificați le pot preda copiilor
abilități și strategii care să-i ajute să-și gestioneze
diferențele de învățare sau de gândire și să
îmbunătățească activitățile școlare. Ei provin dintr-o
gamă largă de medii profesionale. Aceștia pot fi:
profesori cu o pregătire generală sau specială,
asistenți sociali, logopezi, psihologi și alții.

Scopul nostru este de a introduce metode
terapeutice în activitățile educaționale pentru a
preveni abandonul școlar timpuriu (AST) ca
obiectiv crucial al proiectului.

Credem că problemele emoționale și sociale pot
crește riscul abandonului școlar timpuriu. O
concentrare mai mare pe dezvoltarea unor astfel
de abilități în rândul elevilor poate limita
amenințarea AST.
Dorim să integrăm tehnicile terapeutice în
activitățile școlare și să nu le tratăm ca abordare
separată folosită pentru educație.
      Fiecare profesor poate fi familiarizat cu mai multe

metode care pot fi utilizate pentru lucrul individual
sau/și în grup în mediul școlar. El sau ea poate cere
ajutorul oricărui alt specialist dacă este necesar.

Activitățile noastre se adresează unei game largi de 
nevoi, dar mai ales legate de aspecte socio- 
emoționale.



Părăsirea timpurie a școlii (AST) este mai degrabă rezultatul unui proces lung decât un fenomen subit.
Factori derivați din școală, familie, mediu și personalitate afectează motivația, satisfacția și participarea
elevilor la educație. Abandonul din diverse motive face ca școlile să nu-și îndeplinească scopul principal.
Construirea unui mediu prietenos pentru copii la școală și numeroase oportunități de a forma nu
numai abilități derivate strict din curricula diferitelor discipline, dar și competențe psiho-sociale utile în
viața de zi cu zi, pot contribui la reducerea fenomenului negativ al abandonului școlar timpuriu. O
pasiune pentru învățare înrădăcinată în primele etape de educație, poate avea ca rezultat o
performanță mai bună în viitor și, mai ales, să contribuie la formarea unui individ care se integrează
bine în societate și pe piața muncii. Se spune că prevenirea este mai bună decât combaterea, de aceea
proiectul nostru propune integrarea activităților terapeutice în programele școlare încă din primii ani
de educație.

Fenomenul abandonului școlar timpuriu (AST)
 

Am inclus date Eurostat pentru 2021
care arată ratele abandonului școlar
pentru diferite state membre ale UE. De
menționat că există o mare disparitate
între diferite țări, precum România cu
15,3% și Polonia cu rezultatul de 5,9%.
Fără îndoială, cooperarea internațională
este o mare oportunitate de a face
schimb de experiențe, practici și de a
discuta probleme legate de calitatea și
eficacitatea diferitelor abordări
educaționale realizate în școlile din
întreaga Europă.

Părăsirea timpurie a școlii se referă la persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care 
părăsesc educația și formarea fără a obține o calificare secundară superioară sau echivalentă.

 

 UE a stabilit un obiectiv la nivelul UE care stipulează că ponderea celor care părăsesc
timpuriu procesul de educație și formare ar trebui să fie mai mică de 9 % până în 2030. În
2021, în UE a fost identificată o medie de 9,7 % a celor care părăsesc timpuriu educația și formare.

  Cu toate acestea, au existat diferențe
între statele membre, unele dintre ele
atingând deja obiectivul la nivelul UE
pentru 2030.

Dacă sunteți interesat de subiectul AST, vă rugăm să citiți aici:
https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving

Situația abandonului
școlar în anul 2021

https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving


Manualul pentru profesori este rezultatul colaborării intense dintre 8 instituții din România,
Polonia, Turcia și Italia. De aceea, veți observa steaguri naționale plasate lângă titlul fiecărei
activități pentru a vă arăta cine a creat sau testat metoda dată.
Manualul este rezultatul intelectual nr. 1 al Proiectului Passion for Learning.
De fapt, aceasta este o compilație de 79 de activități educaționale cu potențial terapeutic mare.
Activitățile descrise se adresează elevilor și studenților din gimnaziu.
Obiectivele activităților propuse sunt următoarele: recunoașterea și înțelegerea emoțiilor,
dezvoltarea empatiei și toleranței, capacitatea de a coopera, conștientizarea diversității (diferențe
culturale, religioase și fizice), dezvoltarea abilităților de comunicare, extinderea conștientizării
civice și a interesului pentru mediul înconjurător.
Fiecare descriere urmează aceeași structură pentru a ajuta cititorii să înțeleagă motivele și
aspectele tehnice ale metodei date. Veți găsi acolo următoarele secțiuni:
• identificarea competențelor socio-emoționale principale dezvoltate
• alte competențe cheie care trebuie exersate prin activitatea dată
• metoda terapeutică utilizată
• tehnicile educative utilizate
• motivul alegerii metodei
• profilul elevilor (vârsta și numărul de elevi)
• modul de implementare (pregătire – resurse umane și materiale, managementul timpului;
performanță și urmărire)
Toate activitățile descrise au fost testate de parteneri. Datorită muncii foarte intense în perioada
dificilă a pandemiei, am reușit să adunăm o galerie impresionantă de videoclipuri și fotografii.

Scopul manualului - cum să îl utilizați
 

Stimate cititor, puteți vedea cum trebuie desfășurate activitățile noastre. Sub
fiecare descriere, prietenul nostru de proiect – robotul Hopi – vă indică un link
către un film sau o imagine. Parteneriatul proiectului ar fi onorat dacă folosiți
manualul nostru în munca dumneavoastră la școală. Vă rugăm să rețineți că
fiecare activitate poate fi ajustată la nevoile specifice ale elevilor dvs. Chiar și
noi, in perioada dificilă de izolare, a trebuit să ne adaptăm planurile la
realitatea educației la distanță prin implementarea online a activităților care
au fost concepute inițial pentru a fi realizate într-un mod direct.



Cuprins activități

Activități desfășurate în România
 de la pagina 9 la pagina  64

Activități desfășurate în Polonia
 de la pagina 65 la pagina  96

Activități desfășurate în Turcia
 de la pagina 97 la pagina  130

Activități desfășurate în Italia
 de la pagina 131 la pagina  164



Titlul activității: Reporter pentru o zi

Abilităţi socioemoţionale dezvoltate: identificarea resurselor personale şi a oportunităților
de dezvoltare specifice vârstei

 identificarea elementelor comunicării eficiente
în mediul real şi virtual

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Tehnici folosite: interviul, prezentarea, conversația, dezbaterea, exercițiul, exemplificarea

Motivul alegerii metodelor: Contactul cu o meserie este vital în alegerea carierei și adaptarea
elevilor ca viitori adulți pe piața muncii. Prezentarea unui specialist, în cazul acesta un jurnalist,
ajută elevii să se informeze cu privire la meseria specialistului invitat. Contactul direct scade
teama de necunoscut și oferă oportunitatea să exerseze o sarcină simplă de muncă care crește
curajul și siguranța că pozte încerca un traseu profesional în această direcție.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi cu dificultăţi
geografice, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6 -14 ani

Numărul de elevi din grup: 25 elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor istorie, profesor de educație socială, profesor de limba
română
terapeut: psiholog
Resurse materiale: prezentarea powerpoint cu interviul
Resurse de timp: 
50 min- realizarea prezentării powerpoint cu structura interviului
Activitate derulată online. Profesorii se asigură de funcționalitatea classroom,
pregătirea prezentării powerpoint, organizează ordinea intrării online a grupurilor de
elevi.



Ce înseamnă să fii jurnalist?
Ce tipuri de jurnalism există?
Ce înseamnă un podcast?
Ce însușiri trebuie să aibă un jurnalist?
Care este profilul profesional al jurnalistului?

Pasul 1
Profesorul consilier inițiază o scurtă dezbatere cu titlu: „O zi din viața unui jurnalist” și
propune următoarele întrebari:

Dna profesor invitat răspunde la întrebări, conturând cât mai clar ce presupune meseria de
jurnalist. Aceasta implică elevii în dezbatere, solicitând acestora să ofere exemple de trăsături ce
se regăsesc în profilul profesional al jurnalistului.
Dna profesor invitat inițiază un exercițiu pornind de la o imagine și cere elevilor să dea exemple
de întrebari pe care le-ar adresa personajului ilustrat. Elevii exersează tehnica întrebărilor,
oferind 3 exemple de întrebari pe care le-ar utiliza, în calitate de jurnaliști, personajului din
imagine.
Dna profesor invitat susține o scurtă prezentare powerpoint despre interviu, etapele unui
interviu și tipuri de interviu, apoi derulează un videoclip cu un interviu înregistrat.
Profesorul stabilește tema pentru următoarea întâlnire, elevii având de realizat un interviu
de 10 -15 întrebări cu o persoană pe care o admiră.
Profesorii realizează feedback-ul activității: Ce am învățat în această oră? Mi se potrivește? Nu
mi se potrivește?

Pasul 2
În această oră, elevii își prezintă interviurile realizate. Profesorii observă prezentările powerpoint
cu interviurile realizate de elevi. Profesorii oferă feedback, oferă sugestii de îmbunătățire.

Realizarea unui interviu înregistrat față în față.

Mai multe detalii:

Titlul activității: Reporter pentru o zi

Implementare:



Titlul activității: O poveste despre etichete

Abiliăţi socioemoţionale dezvoltate:
- identificarea emoțiilor trăite de ceilalți în urma vizionării unui video
- dezvoltarea empatiei
- identificarea unor situații conflictuale
- exersarea strategiilor potrivite de management al conflictelor
- descoperirea unor comportamente dezirabile social

competențe de comunicare în limba română
competența de a învăța să înveți
competențe sociale

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Implementare:

Metode de intervenţie terapeuticã: terapie de grup

Tehnici folosite: brainstorming-ul, prelegerea, dialogul, convorbirea, argumentarea,
exemplificarea, povestea terapeutică, clipul video

Motivul alegerii metodelor: Povestea terapeutică declanșează empatia, mecanism necesar în
schimbarea comportamentelor indezirabile social. A te pune în pielea celuilalt, răspunzând la
întrebarea: „Cum se simte celălalt într-o situatie?”, ne ajută să ne schimbăm optica asupra
situației și reducem comportamentele nocive de genul etichetărilor.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi cu nevoi
speciale.

Vârsta elevilor: 12-13 ani

Numărul de elevi din grup: 8-15 elevi

50 min- realizarea prezentării powerpoint cu structura interviului
Activitatea se deruleazã online. Profesorii pregătesc prezentarea powerpoint ce
însoțește activitatea, conținând setul de întrebări pentru dezbatere și informatii cu
privire la termenul de „etichetă”. Psihologul pregătește povestea terapeutică „O
poveste depre etichete”, pe care o va folosi în implementarea activității. Psihologul
pregătește materialul video cu tema etichetelor.

Resurse umane:
profesor de limba engleză, profesor diriginte
terapeut: psiholog
Resurse materiale: laptop, prezentare powerpoint „O poveste despre etichete”, anexa
cu povestea terapeutică „O poveste despre etichete”
Resurse de timp: 



Ce temă aduce în prim plan filmulețul vizionat?
Ce ați simțit privind povestea?
Ce ați gândit?
Ce anume trasmite povestea?
Când v-ati simțit asemenea personajului din film?
Cum reacționăm la etichetări?

Pasul 1 
Profesorul anunță tema activității. „Azi discutăm despre etichete”, apoi inițiază o scurtă
dezbatere pornind de la întrebarea: Ce sunt etichetele? 
Profesorul implică elevii în dezbatere solicitând să dea exemple de etichete. Psihologul ține o
scurtă prelegere despre etichete, cu ajutorul unui suport powerpoint, prezentând următoarele
informații:
Aspecte pozitive ale etichetelor: 
În orice context de viață, etichetele ne ajută să identificăm și
să diferențiem obiectele între ele. De asemenea, ne ajută să alegem produsele de pe raft în
supermarket, ne ajutau în copilărie să identificăm cărțile și caietele aferente diferitelor discipline
în ghiozdan, ne dau informații la prima vedere despre orice: compoziție, preț, instructiuni de
utilizare.
Etichetele transmit rapid informații esențiale, care ne ajută să luăm decizii.  
Aspecte negative ale etichetelor:
Există etichete negative care rănesc și provoacă multă suferință celor din jur: „el este tocilarul
clasei, deci nu ne jucăm cu el“, „ea este grasa clasei, nu are voie în grupul nostru“, „el e mai timid,
mai bine îl lăsăm în pace“, „ea este nebună, stai departe de ea.”

 Pasul 2
Psihologul prezintă un videoclip cu tema etichetărilor și ce sentimente provoacă etichetările
celor din jur https://www.youtube.com/watch?v=vrxge_zdlg&amp;ab_channel.
Profesorul inițiază o dezbatere cu tema etichetărilor, pornind de la următoarele întrebări:

Elevii răspund la întrebări și profesorul conduce dezbaterea spre câteva concluzii cu privire la
reacții adaptative în situațiile în care suntem supuși etichetării.
 
Pasul 3
Psihologul citește o poveste terapeutică cu tema „O poveste despre etichete”.

Implementare:

Mai multe detalii:

- realizarea unei piese de teatru cu povestea unui copil supus etichetărilor
- realizarea unei povești cu tâlc cu tema etichetelor

Titlul activității: O poveste despre etichete



Titlul activității: La cinema

Implementare:

Abilităţi socioemoţionale:
- adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine (deschiderea spre nou, curiozitate, toleranţă)
- dezvoltarea empatiei, creşterea încrederii în sine
- identificarea emoțiilor trăite de personaj în film
- exersarea empatiei în raport cu personajul de film preferat
- identificarea unor situaţii de viaţă în care au avut o emoţie similară sau au trecut printr-o 
 situație similară personajului de film preferat

competențe de comunicare în limba română
competența de a învăța să înveți
competențe sociale

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Tehnici folosite: jocul didactic, brainstorming-ul, dezbaterea, dialogul, exemplificarea,
explicaţia, conversaţia

Motivul alegerii metodelor:
Analiza personajelor întâlnite în filmele pe care le vizionăm ne oferă o călătorie magică spre
interiorul nostru și o bună ocazie de introspecție: „Ce ne emoționează la personaj?, De ce ne-a
mișcat povestea?” Identificarea trăsăturilor unui personaj și asocierea unei trăsături cu propria
persoană oferă oportunitatea unui exercițiu de autocunoaștere.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi cu dificultăţi
geografice, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-14 ani

Numărul de elevi din grup: 8-15 
elevi

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor istorie, profesor de limba engleză, profesor de limba română
terapeut: psiholog
Resurse materiale: laptop, prezentarea powerpoint cu întrebările pentru dezbatere, trailer
film Balerina
Resurse de timp: 50 minute
Activitatea susuținută online: profesorul pregăteste prezentarea powerpoint ce însoțește
activitatea conținând setul de întrebări și selectează trailer-ul necesar în inițierea activității



Ce te-a impresionat la film?
Prin ce te identifici cu personajul?
Cu ce perioadă din viaţa ta seamană povestea?
Cu ce experienţă a ta rezonează povestea?
Care este emoţia personajului?
Cum se simte el?
Când te-ai simţit ca el?

 Pasul 1
Profesorul anunţă tema activităţii: „La cinema”. Acesta deschide activitatea cu o invitație
propunând vizionarea trailer-ului filmului „Balerina’’.
„Azi vă propun să discutăm despre minunata lume a filmului şi voi proiecta trailer-ul filmului
Balerina. Să îl urmărim cu atenție!” Elevii vizionează video-ul propus de profesor.

Pasul 2
Profesorul leagă vizionarea trailerului cu tema de dezbatere: „Acum că ne-am amuzat urmărind
filmulețul, vă invit să vă gândiți la filmul şi la personajul care v-a impresionat cel mai mult sau
poate vă fascinează în prezent. Alegeţi primul film la care vă gândiți şi spuneţi-mi titlul şi
personajul. Profesorul adresează următoarele întrebări, inițiind dezbaterea:

Elevii răspund liber la întrebări, iar profesorul le susține intervențiile, adresând întrebări
suplimentare.

Pasul 3
Profesorul propune elevilor o sarcinã ineditã şi creativă: „Schimbă povestea!”
Tu esti autorul.
Cum arată povestea scrisă de tine?
Ce spune povestea aleasă și schimbarea ei? “

Implementare:

Mai multe detalii:

-realizarea unui bal mascat cu personajele menționate

Titlul activității: La cinema



Titlul activității: Cartea preferată

Abilităţi socioemoţionale:
- adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine:deschiderea spre nou, curiozitate, toleranţã
-dezvoltarea empatiei, creşterea încrederii în sine

creșterea stimei de sine
comunicare în limba maternă
creșterea intersului pentru citit
analiza personajelor

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Tehnici folosite: prezentarea publicã (Public speeking), reveria dirijatã, investigaţia, dialogul,
dezbaterea

Motivul alegerii metodelor:
Prezentarea publică într-un mediu sigur oferă șansa exersării abilității de a vorbi liber și a scăpa
de tracul vorbitului în public. Prezentarea publică oferă o tactică excelentă de introspecție și
autocunoaștere. Activitatea „Cartea mea preferată” îşi propune să dezvolte încrederea în forţele
proprii, cresterea empatiei şi a interesului elevilor spre citit.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi cu dificultăţi
geografice, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 7-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-12
elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor de limba română
terapeut: psiholog
Resurse materiale: laptop, prezentare powerpoint „Cartea mea preferată”, anexa cu
„Reveria dirijată”, „La bibliotecă”
Resurse de timp: 50 minute
Activitatea susținută online: Profesorul pregătește prezentarea powerpoint ce însoțește
activitatea, conținând setul de întrebări; psihologul pregătește reveria dirijată pe care o va
folosi în implementarea activității. Elevii au cărţile alese pregătite pentru activitate.

 Pasul 1
Profesorul declaşează reveria dirijată:
„Urmează câteva momente de relaxare…V-aţi găsit o poziţie confortabilă?…Atunci este foarte
bine…Îmi urmăriţi vocea cu atenţie. Vă lăsaţi ghidaţi de vocea mea…Acum închideţi ochii.
INSPIRÃM, EXPIRÃM x 4.



Care este titlu cărţii?
Ce te-a impresionat la poveste?
În ce perioadă din viaţa ta ai citit cartea?
Care sunt personajele?
Care este povestea personajului principal?
Care este emoţia personajului? Cum se simte el?
Când te-ai simţit ca el?
Cum se termină cartea?

Vă place sã citiţi?
De ce citim?
Care este rolul cărţilor în viaţa noastrã?
La ce ne foloseşte?

Și acum vom începe o călătorie în minunată lumea cărţilor. Vă imaginaţi o bibliotecă. Să intrăm încet,
încet în ea…Descoperi un loc impresionant…Sute de cărţi aşezate în ordine pe rafturi…Unele cărţi
sunt foarte vechi, uzate, cu culori închise….negre…gri…bordo…verzi, încrustate cu titluri aurii.
Descoperi alte cărţi noi…viu colorate…cu desene atrăgătoare. Le priveşti cu atenţie ….caută să le
priveşti cu ochii minţii. Caută cartea ta preferată…..cartea care te-a impresionat cel mai mult…. cartea
pe care ai citit-o recent şi te-a mişcat….Ai găsit-o….bravo….foarte bine! O deschizi…Privind cartea îţi
reaminteşti de personaje, acţiune, deznodământ sau poate îţi imaginezi cum poate fii finalul cărţii….
Retrăieşti emoţia personajelor, emoţia ta citind cartea, emoţie ce îţi umple sufletul. Cu acea emoţie în
suflet te pregăteşti să revii, uşor, uşor, uşor …
Deschizi ochii. Număr de la 5 la 1. La unu eşti cu ochii deschişi…Suntem aici şi acum, prezent la
activitatea „Cartea mea preferatã”.

Pasul 2
Profesorul iniţiază dezbatere cu tema „Cartea mea preferată”, pornind de la următoarele întrebări:

Elevii îşi prezintă cartea preferată, rãspunzând la întrebări. Dacă elevii se simt în siguranţă, profesorul
îi lasă să prezinte liber, intervine acolo unde elevii întâmpină dificultăţi în prezentare sau în situații
unde cere clarificare sau aprofundare.
Profesorul propune următoarea sarcină: „Schimbă tu finalul cãrţii! Tu esti autorul. Cum arată
povestea scrisă de tine?”
Profesorul coordonează grupul de elevi spre un set de concluzii despre dezvoltarea abilității de a citi.
Profesorul intreabă elevii:

Elevii răspund la intrebări și formulează concluzii despre importanța cititului.

Mai multe detalii:

Titlul activității: Cartea preferată

- realizarea unei piese de teatru pe baza unei lecturi citite
-constituirea unui „Club de lectură”



Titlul activității: Controlul emoțiilor

Abilităţi socioemoţionale:
- adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine
- deschiderea spre nou, curiozitate, toleranţă
- dezvoltarea empatiei, creşterea încrederii în sine

identificarea emoţiilor în diverse situaţii de viaţă
asocierea corectă între o emoţie şi reacţia fiziologică specifică
asocierea unei emoţii cu reacţia comportamentală
identificarea unei strategii adaptative pozitive

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Tehnici folosite: jocul didactic, povestea terapeutică, brainstorming-ul, dezbaterea, dialogul,
exemplificarea, explicaţia, conversaţia

Motivul alegerii metodelor:
Povestea terapeutică este o metodă foarte des utilizată în lucrul cu copiii, oferind ocazia să
scadă intensitatea emoțiilor negative, creșterea stimei de sine și de a avea posibilitatea de a
alege o variantă de comportament adaptativ la o situație tensionată.

Vârsta elevilor: 10-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor de limba engleză, profesor diriginte
terapeut: psiholog
Resurse materiale: laptop, joc didactic wordwall „Unde simţi emoţia în corpul tãu?”, anexa
cu „Povestea emoţiilor”
Resurse de timp: 50 minute
Activitatea susuținută online. Profesorul identifică jocul potrivit activității. psihologul scrie
povestea.

Pasul 1
Profesorul anunţã activitatea şi tema propusă: „Azi vom discuta despre controlul emoțiilor şi
reacţiile fiziologice ale emoţiilor.” Profesorul reamintește elevilor clasificarea emoțiilor: pozitive şi
negative, apoi explică elevilor că identificarea emoțiilor negative poate scădea intensitatea acestora
şi găsirea unei reacții adaptative cât mai bune.
Profesorul conduce o activitate scurtă de brainstorming cu elevii, care trebuie să se gândească la
cât mai multe cuvinte care desemnează emoţii. Elevii scriu pe chat cuvintele.

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi cu dificultăţi
geografice, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:

Cum identifici în corp emoția? 
Ce simţi în corp?
Unde simţi aceasta în corpul tãu?
Ce faci când eşti trist? Ce faci când eşti furios?

Când sunt..........., atunci........................

Când sunt trist, simt că mi se strânge ceva în piept.
Când sunt speriat, îmi transpiră palmele şi simt un goi în stomac.

Profesorul explică relaţia dintre emoţie şi reacţie fiziologică și posibilitatea găsirii unui răspuns
comportamental adaptativ. „De obicei când apar emoţiile, vin şi răspunsuri fiziologice la emoţie (de
exemplu, când suntem fericiţi, ne vine să sărim sau să ţipăm) şi acţiuni.”
Pasul 2
Profesorul pornește dezbaterea de la următoarele întrebări:

Profesorul cere elevilor să dea câteva exemple de asociere a unei emoții cu răspuns
comportamental, completând fraza:

Dacă nu reușesc şi profesorul observă că întâmpină dificultăţi, exersează 2-3 exemple cu elevii,
după cum urmează:

Elevii completează fraza asociind emoția cu comportamentul.
Pasul 3
Profesorul iniţiază următorul joc si explică modalitatea de realizare a jocului:
„Am promis că ne jucăm. Cum vom proceda în continuare? Vă partajez urmãtorul joc:
https://wordwall.net/resource/12188341. Pe rând, veți alege un cartonaș, se deschide o emoţie şi
asociezi emoţia cu reacţia fiziologică specifică.”
Pasul 4 
Profesorul cere elevilor să spună ce le vine lor să facă sau ce reacţii fiziologice au când trăiesc una
dintre emoţiile trecute în joc. De exemplu: „Amestec cartonașele cu emoţii şi se alege una, iar voi
completaţi fraza. Dacă pe cartonaș scrie tristeţe, tu trebuie să răspunzi la întrebările: Ce simţi în
corp când eşti trist? Unde simţi aceasta în corpul tău? Ce faci când eşti trist?”
Profesorul concluzionează: „Dacă identificăm situaţia ce provoacă emoţii negative şi ne schimbăm
convingerile (felul în care vezi o situaţie), atunci putem schimba şi intensitatea emoţiilor. De
exemplu, poţi să schimbi convingerea despre cât de groaznic ar fi să faci o greşeală la lucrare şi să
îţi reduci astfel teama. Dacă îţi este mai puţin teamă, probabil nu iţi vor transpira palmele atât de
rău şi nu vei mai simţi un gol în stomac.”
Pasul 5 
Profesorul invită elevii să găsească o poziţie cât mai comodã: „Vă aşezaţi cât mai comod şi îmi
urmăriţi vocea cu atenţie, vă voi citi o poveste: Zânele Emoţii”.

- realizarea unui eseu cu
tema „Călătorie în lumea
emoţiilor”
-realizarea unei galerii
foto cu microexpresii
faciale specific diferitelor
emoţii

Titlul activității: Controlul emoțiilor



Titlul activității: La teatru

Pasul 1
Profesorii organizează o vizită la teatru şi însoţesc elevii care urmăresc piesa de teatru „O
scrisoare pierdută”.

Pasul 2 
Profesorul împarte rolurile fiecărui elev participant. Elevii vor interpreta un personaj dintr-un
act al piesei pe care au văzut-o. Profesorul iniţiază o scurtă conversaţie investigând experienţa
avută de elevi la teatru:

Abilităţi socioemoţionale:
-dezvoltarea abilităților de comunicare
-dezvoltarea elementelor de interpretare scenică
-familiarizarea cu elementele susţinerii de prezentări publice

creşterea interesului pentru arta teatrală
elevii intrepretează o scurtă scenă dintr-o piesă de teatru

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup, dramatizarea

Tehnici folosite: conversaţia (euristică şi de fixare), explicaţia, problematizare, exemplificarea,
expunere, joc de rol

Motivul alegerii metodelor:
Dramatizarea oferă posibilitatea elevilor să exeseze vorbitul în public şi le scade teama prin
expunere. Totodată, dramatizarea dezvoltă abilitatea de autocunoaştere, permite elevului să-şi
înţeleagă propriile trăiri şi identifică trăsături de personalitate prin tipologiile văzute în piesa de
tearu (avarul, parvenitul, intelectualul).

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor istorie, profesor chimie
terapeut: psiholog
Resurse materiale: cartea „Teatru”, de I.L.Caragiale, selecţii cu rolurile
Resurse de timp: 50 minute
Activitatea susuținută fizic



Cum a fost la teatru? Cum te-ai simţit? Ce ţi-a plăcut?
Care a fost personajul care ţi-a plăcut?
Cum este acest personaj? Cum l-ai descrie?

Cum a fost acestă experienţă pentru tine?
Aspecte pozitive şi aspecte negative?
Ce trăsătură a ta ai descoperit interpretând rolul?
Ce ai face altfel?

Pasul 3
Profesorii organizează o scurtă prezentare de roluri. Elevii prezintă un rol al personajului ales.

Pasul 4 
Profesorul iniţiază o conversaţie cu elevii pornind de la experinţa trăită de elevi interpretând un
rol.

 
https://passion-

learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/

Titlul activității: La teatru

- participartea unui actor în organizarea unei piese de teatru
-realizarea unui set de activităţi centrate pe drama şi public speaking

Mai multe detalii:



Titlul activității: Atenție!

Abilităţi socioemoţionale:
-stimularea atenţiei şi a capacităţii de concentrare
-dezvoltarea competențelor sociale

dezvoltarea capacităţii de a fi atent
dezvoltarea capacitatății de a comunica
dezvoltarea capacității de memorare
lucrul în echipă

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Motivul alegerii metodelor: 
Este important să activăm elevii în așa-numitele „jocuri de atenție”. Acestea îi vor ajuta să-și
îmbunătățească nu numai capacitatea de a acorda atenție, ci și capacitatea de concentrare și de
memorare.

Metode de intervenţie terapeutică: conversația, explicația, ludoterapia, terapie de grup

Tehnici folosite: jocul, fișe de lucru pentru dezvoltarea atenției vizuale

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: învățător/profesor diriginte
terapeut: psiholog
Resurse materiale: joc cu cartonașe „Super-Duo”, fișe de dezvoltarea a atenției vizuale
Resurse de timp: 50 minute
Activitate susuținută fizic.

Pasul 1
Profesorul poartă o discuție cu elevii despre atenție și situațiile în care concentrarea noastră ne
este solicitată în mod special.

Pasul 2 
Copiii sunt grupați în 2 echipe, apoi își aleg un lider de joc. Profesorul prezintă elevilor jocul
SuperDuo și regulile jocului. Toată lumea observă ilustrațiile care se găsesc pe ambalajul
jocului. Cărțile sunt împărțite jucătorilor, astfel încât nimeni să nu poată vedea imaginile.



O carte de joc cu imaginile vizibile este lăsată pe masă. Când începe jocul, jucătorii returnează
prima carte din teancul de cărți și încearcă să găsească o ilustrație comună. Jucătorul care
observă mai întâi o ilustrație comună trebuie să-i pronunțe numele și să-și plaseze cartea în
centru, cu imaginea vizibilă. În acest fel se va juca în runda următoare. Echipa care va rămâne
fără cărți cât mai repede, va câștiga.

Pasul 3
Desfășurarea jocului de probă.

Pasul 4 
Desfășurarea propriu-zisă a jocului.

Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/UC

9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Fișe de lucru pentru atenția vizuală: „Gaseste diferențele!”, „Identificați modele simetrice”

Titlul activității: Atenție!

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Cultura – hrană pentru suflet

Abilităţi socioemoţionale:
-identificarea propriilor repere de identitate culturală

capacitatea de a valorifica propria cultură și de a aprecia în mod pozitiv alte culturi diferite
care se găsesc într-o societate multiculturală

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică:  excursie didactică

Tehnici folosite: prezentare (PowerPoint, Prezi, videoclipuri), terapie de grup, tehnici de
dezvoltare a gândirii critice

Motivul alegerii metodelor: Prin intermediul excursiilor școlare, elevii reușesc să exploreze
moștenirea culturală a comunității în care trăiesc și să-și descopere propria identitate culturală,
precum și să manifeste respect atât pentru propria zetre culturală, cât și pentru cea a celorlalți
oameni cu care trăiesc.

Resurse umane:
 profesori implicați: profesor  diriginte                           
  ghid turistic local
 Resurse materiale:
 itinerariul excursiei
 camera foto-video
Resurse de timp: 
pregătirea activității: 60 min
implementare și continuare: 60 min

Grupul de elevi, coordonat de profesor și însoțit de ghidul turistic, efectuează vizita în
orașul Timișoara (România).
Scopul excursiei este de a descoperi bogăția și diversitatea culturală a comunității în care
trăiesc. Cunoașterea propriei moșteniri culturale îi ajută pe elevi să se integreze mai bine în
societatea multiculturală în care trăiesc.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 10-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:



Pasul 1
Profesorul, împreună cu ghidul turistic local, identifică obiectivele culturale care vor fi vizitate și
stabilește programul vizitei.

Pasul 2
Grupul de elevi, însoțit de profesor și ghidul turistic local, vor vizita cele mai reprezentative
obiective culturale ale orașului Timișoara: muzeul, Biblioteca Județeană, librăriile. În cadrul vizitei,
elevii învață despre moștenirea culturală care există în orașul lor, despre rolul pe care acesta l-a
jucat în dezvoltarea societății de-a lungul timpului.

Pasul 3 
Elevii sunt împărțiți în 3 grupuri. Profesorul anunță sarcina. În urma „explorării” patrimoniului
cultural al orașului Timișoara, fiecare grup are sarcina de a face o prezentare care să cuprindă
cele mai importante aspecte culturale ale Timișoarei. Prezentarea poate fi realizată în format
electronic (PowerPoint, Prezi, videoclipuri) sau versuri (sub formă de hârtie).

Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

realizarea prezentărilor
susținerea prezentărilor în fața colegilor

Titlul activității: Cultura – hrană pentru suflet

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activităţii: Emoții pe astfalt

Abilitãţi socioemoţionale: 
-adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine, dezvoltarea empatiei
-dezvoltarea competențelor sociale

Identificarea stării emoţionale la începutul activităţii și asocierea emoției cu emoticonul
specific fiecarei emoții de bază
dezvoltarea creativității

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeuticã: terapia de grup, ludoterapia, desenul

Tehnici folosite: jocul didactic, dialogul, exemplificarea, explicaţia, conversaţia, desenul

Motivul alegerii metodelor: Jocul didactic si desenul permit exersarea creativității în contexte
diferite și permit elevului să acceseze resurse personale variate. De asemenea, dezvoltă un
management eficient al emoțiilor. Dezvoltă intuiţia şi creativitatea prin stimularea dezvăluirii de
sine.

 Pasul 1
Profesorul iniţiază o scurtă conversație pornind de la întrebarea: „Cum te simti azi?
Numește emoția.” Elevii răspund pe rând. După ce fiecare elev identifică emoția trăită în acel
moment, profesorul solicită următoarea sarcină de lucruː „Fiecare am folosit cel puțin o dată
un emoticon atunci  când am scris un mesaj. Aveti de realizat un emoticon pe astfalt care să
reflecte emoția pe care ați numit-o la început.ˮ
 

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 10-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Resurse umane: consilier şcolar, profesor de desen
Resurse materiale: cretă colorată
Resurse de timp 45 min
pregătirea activității: 5 minute
 derularea activității: 30 minute
aprofundare: 10 minute
Activitate susuținută fizic.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 

Pasul 2
Profesorul verifică ce realizează elevii și introduce următoarea sarcină de lucruː „Văd că ați
realizat emoticonul. Am o mică sugestie. Realizează un desen pornind de la emoticonul desenat
pe astfalt. Sunteti liberi să
realizați ce vă doriți. Poate sunteți voi un personaj, o poveste, realizați așa cum vă doriți.

Pasul 3
Profesorul împreună cu elevii trec pe la fiecare desen și privesc ce desene au fost realizate.

Lucrăm desenele în echipă
Continuăm ce a realizat echipele 1, 2, 3, 4
Realizăm o poveste pornind de la desen

Titlul activităţii: Emoții pe astfalt

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Educație financiară

 
Pasul 1   
 Profesorul prezintă noțiuni introductive despre activitatea de comerț care a dus la apariția
monedei. Profesorul, prin metoda brainstorming-ului, implică elevii într-o discuție în care se
urmărește identificarea modalităților de a face afaceri, de la troc la bursele bancare actuale.

 

Abilitãţi socioemoţionale: 
-raportarea critică la faptele, evenimentele, ideile, procesele din viața personală, prin utilizarea
achizițiilor specifice domeniului social
-dezvoltarea abilităților financiare necesare vieții

manifestarea interesului pentru identificarea modalităților de economisire și reducere a
risipei de resurse financiare
întocmirea, prin muncă în echipă, a unui buget lunar de familie/personal pentru a practica un
bun management al veniturilor
elaborarea unui plan de acțiune personal/familial, dând dovadă de inițiativă responsabilitate

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapia de grup

Tehnici folosite: conversația dirijată, prezentare PowerPoint, videoclipuri, explicația,
exemplificarea, dezbaterea, brainstorming-ul
Motivul alegerii metodelor: Informarea și practicarea comportamentelor financiare
dezirabile creează contextul pentru formarea abilităților necesare elevului în viață.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:

Resurse umane: psiholog, profesor limba engleză, profesor diriginte
Resurse materiale: laptop, prezentare PPT cu tema „Educație financiară”
Resurse de timp 50 min
Activitate susuținută fizic.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 

Profesorul asociază evoluția istorică cu evoluția schimburilor comerciale ale diferitelor comunități
umane de pe diferite continente. Elevii corelează nașterea primelor state și imperii cu apariția
primelor monede. Se stabilește legătura dintre materialul din care s-a făcut moneda: aurul,
argintul și puterea politico-economică a statului respectiv. A apărut necesitatea apariției primelor
instituții bancare din lume, „Băncile Fisher”, și a noului tip de comerț și a noii monede – bancnota.
Călătoria prin evoluția istoriei banilor a intrat în era industrială, când a apărut și fenomenul
globalizării.

Pasul 2
 Factorii care au influențat dezvoltarea relației bancare și apariția Băncilor Naționale care
coordonează sistemul bancar sunt identificați de către elevi, împreună cu profesorul.

Pasul 3
 Profesorul discută cu elevii cauzele care determină o criză economico-bancară. De asemenea, le
vorbește elevilor despre viitorul monedelor, criptomonedelor, cardurilor bancare și pericolul
dispariției banilor.

Titlul activității: Educație financiară

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Resurse umane: învățător, consilier școlar
Resurse materiale: jamboard, prezentare cu tema „Prietenia”
Resurse de timp:
pregătirea activității: 10 min
implementare: 40 min
Activitate susuținută fizic.

 

Pasul 1   
Copiii vor aranja cartonașele pe tablă pentru a descoperi proverbul „Prietenul la nevoie se
cunoaște”.

Pasul 2
Elevii vor viziona un video despre prietenie și importanța acesteia în relațiile interpersonale,
apoi se vor gândi la un titlu sugestiv. Profesorul va deschide o discuție despre personajele
principale și tema filmului.

Titlul activității: Prietenia

Abilitãţi socioemoţionale: 
-descrierea noțiunii de „prietenie”
-identificarea valorilor morale pentru a crea și menține o relație de prietenie
-descrierea unor calități care stau la baza alegerii unui prieten

rezolvarea problemelor
dezvoltarea creativității
abilități de comunicare
învață să inveți
abilități sociale

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeuticã: terapia de grup, ludoterapia

Tehnici folosite: jocul didactic, dialogul, prezentarea video, dezbaterea, povestirea

Motivul alegerii metodelor: Prin joc și povestire, elevii sunt încurajați să conștientizeze
importanța creării de legături de prietenie și semnificația acestei valori.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Pasul 3
Profesorul sugerează elevilor să se gândească la regulile pe care ar trebui să le urmeze pentru  
 a-și face prieteni, pentru a menține o prietenie puternică cu alți colegi și să dea câteva exemple.

Pasul 4
Copiii vor juca jocul „Prieteni celebri”. Vor asocia personaje cunoscute din diferite filme animate
cu prietenii lor. De exemplu, Ariel și Nemo.

Elevii vor nota pe „monede” ce calități ar trebui să aibă un prieten adevărat, apoi le vor adăuga în
„Comoara prieteniei”.

Titlul activității: Prietenia

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Profesorul consilier amenajează sala de clasă, pregătește materialele necesare desfășurării
activității.

Resurse umane: 
   profesor: dirigintele clasei
   terapeut: consilierul școlar
Resurse materiale: creioane, stilouri, foi A4, bandă adezivă
Resurse de timp: 50 min
   pregătirea activității: 10 min
   implementarea activității: 40 min

 

Pasul 1  
Joc energizant-„În oglindă”. Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte 2. Un elev este A și
celălalt este B. Elevul A mimează o acțiune, iar elevul B trebuie să facă exact aceeași acțiune, în
același timp, fiind oglinda partenerului. Apoi elevii fac schimb de locuri și reiau exercițiul.

 

Titlul activității: În oglindă

Abilitãţi socioemoţionale: 
-creșterea încrederii în sine și exersarea capacității de analiză mimo-gestuală, prin intermediul
empatiei

conștientizarea de sine identificând caracteristicile personale pozitive și recunoscând
atributele pozitive ale altor colegi

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeuticã: terapia de grup

Tehnici folosite: jocul didactic, dezbaterea, jocuri dinamice

Motivul alegerii metodelor: Jocurile dinamice și jocul didactic reprezintă un rol cheie în
crearea unui climat relaxant și reconfortant, încurajând astfel elevii să dezvolte noi situații de
interacțiune socială.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:



Listele tale se potrivesc? În ce măsură?
Cum te-ai simțit când ai citit ce au spus alții despre tine?
Ce crezi despre ceea ce cred alții despre tine?
În ce măsură te influențează ceea ce cred alții?

Pasul 2 
Profesorul consilier inițiază un joc cu elevii. Se începe de la completarea următoarei propoziții:
„Oglindă, oglinjoară, Cine este cel mai ……… .. din țară? Sunt cel mai …… ..pentru că ……. ”

Pasul 3
Profesorul consilier inițiază activitatea „Eu și oglinda mea”
1. Profesorul scrie pe tablă următoarea întrebare: „Ce îmi place la mine?” și cere elevilor să o
noteze pe o foaie de hârtie. Apoi elevii vor nota cinci trăsături personale  pe care le vor numerota
de la 1 la 5, în ordinea importanței. Când au terminat, elevii pun foile deoparte.
2. Profesorul solicită elevilor să ia o altă bucată de hârtie și să o lipească una pe spatele celeilalte
(cu bandă adezivă sau cu o agrafă). Elevii merg la colegii lor și scriu pe spate un lucru pentru care
îi apreciază. Profesorul propune ca fiecare dintre elevi să aibă înscrise pe foaia de pe spate cel
puțin 4 calități, dar nu mai mult de 5. Se alocă 7 minute pentru această etapă.
3. Psihologul le cere elevilor să se așeze și să compare listele din spate cu cele completate de ei.

Pasul  4
Dezbatere. Elevii și profesorul discută în ce măsură caracteristicile personale pozitive identificate
de ei despre sine se suprapun cu ceea ce ceilalți apreciază la ei. Elevii sunt întrebați în ce măsură
cunoașterea opiniilor altora despre propria persoană le influențează comportamentul. Psihologul
adresează următoarele întrebări:

Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Alcătuirea unor povești, pornind de la titlul „O călătorie în lumea emoțiilor”.

Titlul activității: În oglindă

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Job shadow

Abilităţi socioemoţionale:
-descrierea motivației de a alege un loc de muncă 
-analizarea aspectelor legate de activitatea unui polițist
-observarea componentelor echipamentului de serviciu

Tehnici folosite: asaltul de idei, interacțiunea verbală, argumentarea, jocul didactic

 

Pasul 1
Cei doi invitați s-au prezentat și au explicat care este activitatea zilnică în cadrul poliției.

Pasul 2
Profesorul va deschide o dezbatere.

abilități de comunicare, abilități de a învăța, abilități sociale. competențe sociale
Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: ludoterapia dezbateri, povestiri

Motivul alegerii metodelor:
Fiecare persoană își va alege o profesie pe care o va practica la vârsta adultă. Pentru a construi
o imagine mai clară a unei profesii, au fost invitați doi polițiști.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor diriginte/învățător
terapeut: 2 agenți de poliție
Resurse materiale: Jamboard „Job shadow”
Resurse de timp: 
      pregătirea activității: 10 min
      implementarea activității: 40 min
Activitatea susuținută fizic.



· Care sunt sarcinile unui ofițer de poliție?
· Cum decurge o zi din viața unui polițist?
· Ce pregătire/educație trebuie să aibă o persoană pentru a practica această profesie?
· Este meseria la care ai visat în copilărie?

Elevii vor fi încurajați să pună întrebări celor doi invitați.

Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Ce profesie ai alege? De ce?
Aveți membri ai familiei sau cunoscuți care practică această profesie?

Profesorul a lansat o provocare elevilor:

Titlul activității: Job shadow

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Micul pictor

 

Pasul 1
 Profesorul prezintă pe scurt activitatea de realizat.

Pasul 2
Elevii vor viziona un videoclip despre Ziua Mamei.

Abilităţi socioemoţionale:
-identificarea trăsăturilor de caracter ale mamei; exprimarea propriilor opinii despre
produsele finite; exprimarea liberă a emoțiilor prin compoziții artistice

realizarea de compoziții artistice la alegere
utilizarea materialelor și tehnicilor adecvate pentru a exprima un mesaj clar
abilități sociale

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup, art-terapia

Tehnici folosite: jocul, dezbaterea, povestirea digitală, pictura, asaltul de idei

Motivul alegerii metodelor:
Pictura oferă posibilitatea elevilor să exeseze exprimarea sentimentelor pe diferite suporturi de
redare. Această activitate reprezintă un moment de relaxare pentru cei mici.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-11 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: profesor diriginte/învățător, consilier școlar
Resurse materiale: Google slides, prezentare video, acuarele, pensule, lemn, hârtie
Resurse de timp: 
pregătirea activității: 10 min
implementarea activității: 40 min

Activitatea este susuținută fizic.



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Pasul 3
Profesorul sugerează elevilor să se gândească la câteva cuvinte care descriu propria mamă și să
dea câteva exemple.

Pasul 4
Profesorul îi întreabă pe elevi: Cum poți să-ți arăți aprecierea pentru mama ta?
Idei:
Am putea să-i facem niște ceai.
Am putea să o întrebăm cum a decurs ziua ei.
Ne-am putea face ordine în  cameră.
Am putea face un desen pentru ea.

Pasul 5
Copiii observă câteva tablouri realizate de pictori celebri români care ilustrează flori.

Pasul 6: Elevii pictează flori pentru mamele lor pe hârtie sau bucăți de lemn.

Elevii vor organiza o expoziție cu lucrările lor.
 

Titlul activității: Micul pictor

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Mișcare-învățare-relaxare

Resurse umane: 
  învățător/profesor diriginte, profesor educație fizică
Resurse materiale: 
   cercuri, copete
Resurse de timp: 
 pregătirea activității: 10 min
 impementarea activității: 40 min

Activitatea este susținută fizic.

 
Pasul 1
 Profesorul prezintă tema activității.

Pasul 2
 Elevii sunt împărțiți în două echipe.

Pasul 3
 Profesorul explică regulile primului joc. Fiecare elev din fiecare echipă va sări din cerc în cerc și
va muta cercurile pe măsură ce avansează. Cine ajunge primul la con va fi câștigător. Jocul se
reia pentru fiecare coechipier.

Abilităţi socioemoţionale:
-identificarea bunăstării și relaxării prin practicarea mișcării în aer liber

conștientizarea importanței muncii în echipă/a cooperării;
descrierea emoțiilor/ stărilor de spirit trăite în timpul competițiilor sportive;

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup, ludo-terapia

Tehnici folosite: terapia prin mișcare

Motivul alegerii metodelor:
Sportul oferă copiilor posibilitatea de a dezvolta abilități de comunicare, colaborare, dezvoltarea
atenției și spiritul competitiv.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-11 ani

Numărul de elevi din grup: 10-11
elevi

Implementare:



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
 

Pasul 4
Desfășurarea  jocului de probă.

Pasul 5
 Desfășurarea propriu-zisă a jocului.

Pasul 6
Jocul numărul doi va respecta regulile jocului X și 0, dar vom folosi conuri. Profesorul de sport va
explica ce trebuie să facă elevii.

Pasul 7
Desfășurarea jocului de probă.

Pasul 8
Desfășurarea propriu-zisă a jocului.

După stabilirea câștigătorilor, elevii se vor relaxa realizând câteva exerciții de întindere,
coordonate de profesorul de sport.

Discuții finale:
-Mișcarea în aer liber ne relaxează mintea și corpul.
-În cadrul competițiilor sportive practicăm fair-play-ul (acceptarea corectă a regulilor),
colaborarea/cooperarea în cadrul grupului.
Activitățile sportive ne îmbogățesc experiențele de viață și relațiile cu ceilalți.
.

Titlul activității: Mișcare-învățare-relaxare

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Eliberează creativitatea

 Pasul 1 
Profesorul anunță tema activității: „Tema activității de astăzi este Eliberează creativitatea, iar
împreună  ne vom juca cu aceste cuburi.”

Pasul 2
 Profesorul îi anunță pe elevi că vor trebui să alcătuiască o poveste pornind de la „Cuburi de
povesteˮ. Profesorul îi instruiește pe elevi cum să procedeze: „Fiecare dintre voi va veni în
centru și va lua toate cuburile din tavă, le va amesteca, apoi le va arunca înapoi în tavă. În
continuare, trebuie să selectați 3 dintre ele. Folosind imaginile din cele trei cuburi inventează
un erou sau o eroină, care va fi personajul principal al poveștii.
Cu următoarele 6 cuburi alcătuiește o poveste în jurul personajului numit mai devreme.”

Abilităţi socioemoţionale:
-adoptarea de atitudini pozitive față de sine
-dezvoltarea abilităților sociale

stimularea creativității la nivel oral
creșterea capacității de autoanaliză și autodezvăluire
crearea unei povești amuzante despre „Eroi”

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup, ludo-terapia

Tehnici folosite: jocuri didactice, dialogul, exemplificarea, explicația, conversația.

Motivul alegerii metodelor:
Jocul didactic oferă un cadru potrivit pentru învățarea activă, participativă, stimulând inițiativa și
creativitatea elevului. Jocul creează contextul potrivit pentru dezvoltarea creativității și empatiei
elevilor.

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Resurse umane:
profesori implicaţi: consilierul școlar
Resurse materiale: jocul „Story cubes”
Resurse de timp: 
pregătirea activității: 5 min
implementarea activității: 30 min
aprofundare: 10 min
Activitatea este susținută fizic.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Pasul 3 
Elevii vin pe rând în fața clasei și creează povești urmând procedura menționată de profesor.

Activitate de relaxare cu tema „Locul meu preferat”
Activitatea numită „Povestea celor 20 de cuvinte”
Activitatea numită „Micul nor”.

Titlul activității: Eliberează creativitatea

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Stresul

 

Pasul 1
Profesorul împărtășește elevilor un joc pentru spargerea gheții, ruleta pentru exerciții de
mișcare și relaxare. Copiii vor învârti ruleta și vor avea câteva provocări. De exemplu: „Inhalați
aer adânc de 5 ori!”, „Săriți cu genunchii la piept până când numărați  la 10!” etc.

Abilităţi socioemoţionale:
-promovarea unei atitudini pozitive față de sine, dezvoltarea empatiei
-dezvoltarea competențelor sociale

identificarea situațiilor care declanșează stresul, exersarea controlului furiei stresante,
identificarea fricilor, a barierelor emoționale, exprimarea liberă a emoțiilor prin joc,
identificarea soluțiilor pentru a depăși situațiile neplăcute

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup, tehnici de dezvoltare a creativității

Tehnici folosite: prezentare film, jocuri, dezbaterea, povestirea

Motivul alegerii metodelor:
Prin joc, elevii își pot exprima liber emoțiile și își pot găsi propriile soluții pentru a depăși
situațiile stresante.

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Resurse umane:
învățător
profesor consilier
Resurse materiale: prezentare-„Stresul”, joc wordwall, coli de hârtie, creioane colorate,
foarfece
Resurse de timp
pregătirea activității: 10 min
implementarea activității: 40 min

Activitate susținută fizic.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
 

Pasul 2
 Profesorul împărtășește elevilor un scurt videoclip despre depășirea barierelor emoționale, în
care clarifică și definește următoarele concepte: stres, situații neplăcute, frică.
Profesorul deschide o discuție despre film și mesajul transmis prin acesta:
Cine e caracterul principal?
Ce îl face diferit de celelalte personaje?
Prin ce situații neplăcute a trebuit să treacă?
Cum s-a simțit în acele momente?
Ce l-a făcut să depășească momentele stresante?
Care era starea lui la final?

Pasul 3
Profesorul anunță tema de dezbatere: „Situații stresante” cu care activitatea continuă. Profesorul
întreabă elevii dacă au trăit situații neplăcute sau stresante în viața lor de zi cu zi și cere câteva
exemple. Apoi, profesorul conduce discuția la metodele și modalitățile de a depăși situațiile
îngrijorătoare sau stresante.

„Bagajul meu de griji” – Gândește-te la toate lucrurile care te îngrijorează sau te întristează. Le vei
nota și le vei pune pe toate în bagajul grijilor pe care l-ai creat. Poti alege o mâncare care nu iti
place, o amintire care te întristează sau o emisiune pe care nu îti place să o urmărești.

Titlul activității: Stresul

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul activității: Emoțiile

Motivul alegerii metodelor: Povestea terapeutică este o metodă foarte des folosită în lucrul
cu copiii, oferind posibilitatea de a scădea intensitatea emoțiilor negative, de a crește stima de
sine și oferă posibilitatea de a alege o variantă de comportament adaptativ la o situație
tensionată.

Resurse umane:
profesor limba engleză
profesor diriginte
terapeut: psiholog
Resurse materiale:
laptop, joc didactic „Unde simți emoția în corpul tău?", anexa cu „Povestea emoțiilor”
Resurse de timp: 50 min
Activitate susținută online.
 

 

Profesorul anunță activitatea și tema propusă: „Astăzi vom discuta despre controlul emoțiilor și
reacțiile fiziologice ale emoțiilor”. Profesorul le reamintește elevilor să clasifice emoțiile: pozitive
și negative. Acesta le explică elevilor că identificarea emoțiilor negative poate scădea
intensitatea acestora și poate găsi cea mai bună reacție adaptativă posibilă.

Abilităţi socioemoţionale:
- adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine, deschidere către nou, curiozitate, toleranță,
dezvoltarea empatiei, creșterea încrederii în sine

identificarea situațiilor care declanșează stres, exersarea controlului furiei stresante,
identificarea fricilor, a barierelor emoționale, exprimarea liberă a emoțiilor prin joc, identificarea
soluțiilor pentru a depăși situațiile neplăcute

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup, jocul online, povestea terapeutică

Tehnici folosite: jocul didactic, brainstorming-ul, dezbaterea, dialogul, exemplificarea,
explicația, conversația

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10
elevi

Implementare:

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Pasul 1
 Profesorul conduce o scurtă activitate de brainstorming cu elevii, în care aceștia trebuie să se
gândească la cât mai multe cuvinte pentru a exprima emoțiile. Elevii scriu cuvintele pe chat.
Profesorul explică relația dintre emoție și reacția fiziologică și posibilitatea de a găsi un răspuns
comportamental adaptativ. „De obicei, atunci când apar emoții, răspunsurile fiziologice la emoție vin
împreună cu acțiuni (de exemplu, când suntem fericiți, avem chef să sărim  sau să țipăm).
Pasul 2
Profesorul începe dezbaterea cu următoarele întrebări:
Cum identifici emoțiile din corpul tău? Ce simți în corpul tău, unde simți aceste emoții în corpul tău?
Ce faci când ești trist? Ce faci când ești supărat?
Profesorul le cere elevilor să dea câteva exemple de asociere a unei emoții cu un răspuns
comportamental completând următoarea propoziție: „Când sunt ..........., atunci ........... ............”.
Dacă profesorul observă că elevii au dificultăți, va exersa împreună cu elevii 2-3 exemple, după cum
urmează:
„Când sunt trist, simt o strângere în piept”.
„Când mi-e frică, palmele îmi transpiră și îmi simt stomacul gol.”
 Elevii completează propoziţia asociind emoţia cu comportamentul. 
Pasul 3
Profesorul inițiază următorul joc și explică cum se joacă:
„Hai să jucăm un joc. Cum procedăm? Deschide următorul link:
https://wordwall.net/resource/12188341
Pe rând vei alege o carte. O emoție va apărea și trebuie să asociezi emoția cu o anumită reacție
fiziologică.”
Pasul 4
Profesorul amestecă cărțile cu diferite emoții și îi întreabă pe elevi despre reacțiile fiziologice pe care
le au atunci când experimentează fiecare dintre emoțiile din joc: „Fiecare dintre voi va alege o carte
și va trebui să răspundă la următoarele întrebări:
Cum te simți în corpul tău când ești trist, unde  simți în corpul tău?
Ce faci când ești trist?”
Profesorul conchide: „Dacă identificăm situația care provoacă emoții negative și ne schimbăm
convingerile despre aceasta (modul în care vezi o situație), atunci putem schimba și intensitatea
emoțiilor. De exemplu, vă puteți răzgândi despre cât de îngrozitor ar fi să greșiți la locul de muncă și
să vă reduceți frica. Dacă ți-e mai puțin frică, probabil că palmele tale nu vor transpira atât de rău și
nu vei simți nici un gol în stomac.
Pasul 5: Profesorul îi invită pe elevi să găsească o poziție cât mai confortabilă: „Așează-te cât mai
confortabil și urmărește-mi cu atenție vocea, o să-ți citesc o poveste cu „Zânele emoțiilor”

Scrierea unui eseu pe tema „O
călătorie în țara emoțiilor”;
Realizarea unei galerii foto cu
microexpresii faciale ale diferitelor
emoții.

Titlul activității: Emoțiile

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titlul ativității: Balul florilor

Abilităţi socioemoţionale:
-explorarea direcțiilor de dezvoltare a caracteristicilor personale
-identificarea resurselor personale și a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei

stimularea capacităţii de a identifica şi exprima caracteristicile altor persoane
verificarea percepției celorlalți despre sine
identificarea trăsăturilor personale

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Tehnici folosite:   colaje, conversația (euristică și de fixare), prezentarea, explicația, dezbaterea
            

Metode de intervenţie terapeutică: terapia de grup, jocul dinamic, asocierea liberă

Motivul alegerii metodelor: Asocierea liberă facilitează relaxarea și permite o bună
introspecție, ducând la crearea unui context pozitiv în care elevul își analizează mai ușor
trăsăturile personale.

Resurse umane:
profesor de religie
terapeut: psiholog
Resurse materiale: foarfece, note post-it, foaie de flipchart, foi de hârtie colorate
Resurse de timp: 50 min
Activitate susținută fizic.
 

 Pasul 1
 Profesorul îi anunță pe elevi că vor juca un joc: „Fiecare dintre voi primește un nume de floare
astfel: trandafir, crin, orhidee, cală și va număra unu, doi, trei, patru. Trandafirul este nr. unul,
crinul e nr. doi, orhideea este nr. trei, cala este nr. patru. Când spun că miros un trandafir, toți
trandafirii se vor mișca, pentru a găsi un nou loc în cerc, restul vor rămâne pe loc. Dacă spun
orhidee, orhideele se vor mișca, dacă spun crin, crinii se mișcă, dacă spun cale, ele se mișcă,
dacă spun că aș mirosi un buchet de flori, toți vă mișcați din nou.”

Vârsta elevilor: 7-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Pasul 2
 Profesorul îi invită pe elevi să joace jocul „Dacă aș fi...” și să completeze pe rând următoarea
propoziție:
 Daca aș fi floare, aș fi...”

Pasul 3
Profesorul introduce următoarea secvență: „Afară e primăvară. Putem admira multe flori, poate
un câmp de flori. Închide ochii pentru o secundă, imaginează-ți un câmp de flori. Așa cum florile
trăiesc împreună, la fel și noi oamenii trăim împreună și comunicăm. Te rog să te gândești la ceea
ce te face unic, special. Vom face împreună un câmp de flori.”
 Profesorul distribuie elevilor flori de hârtie colorată și îi îndrumă să completeze florile după cum
urmează:
Pe floare: notează o trăsătură pozitivă care te face să ieși în evidență pe fiecare petală
Pe tulpină – scrie ceva care să-ți dea sprijin, putere
Pe rădăcini – scrieți valorile morale pe care le-ați învățat în familie
 Profesorul permite elevilor să gândească timp de 5 minute.
 Când elevii termină, vin și lipesc florile pe colajul realizat conform cerințelor.

Alcătuirea unei povești terapeutice bazată pe ideea diversității florilor.
Realizarea de colaje cu flori în timpul unei activități specifice terapiei prin artă.

Titlul ativității: Balul florilor



Titlul activității: Permanența timpului

Abilităţi socioemoţionale:
-recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în relație cu sine și cu ceilalți
-exprimarea emoțiilor în funcție de nevoile personale și de specificul situațiilor

conștientizarea în raport cu problemele legate de propria identitate
Identificarea trăsăturile esențiale ale celorlalți
identificarea evenimentelor pozitive din viață
vorbitul în public

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică:  terapia de grup, jocul dinamic, reflecția

Tehnici folosite:  conversația dirijată, lucrul în pereche, fișe de lucru, prezentarea, explicația,
exemplificarea, expunerea

Motivul alegerii metodelor: Reflectarea experienţei celuilalt permite elevilor să-şi exercite
atenţia, dezvoltă capacitatea de analiză şi rezumat. Reflecția oferă elevilor oportunități de a
dezvolta o relație autentică printr-o ascultare activ-participativă.

Resurse umane:
rofesor de istorie
terapeut: psiholog
Resurse materiale:
fișe de lucru, foi de flipchart, markere, pixuri, bile mici
Resurse de timp: 50 min
Profesorul anunță sarcina de lucru înainte de desfășurarea activității.

 Pasul 1
Profesorul împarte elevii în două echipe pe care le aranjează pe 2 rânduri, unul în fața celuilalt.
Profesorul explică jocul elevilor și scrie personajele pe flipchart: „Vom juca un joc. Sunt 3
personaje:
Prințesa - își pune mâinile pe talie și își mișcă șoldurile, spunând cochet „Ho-ho-ho”.
Cavalerul – pune piciorul drept înainte și mâna dreaptă cu degetul arătător întins ca o sabie și
strigă „Ha!”
Dragonul cu mâinile ridicate spre ceilalți și cu un strigăt terifiant „U-u-u-u!”.
Profesorul explică regulile: prințesa este mai puternică decât cavalerul, pentru că îl poate seduce,
cavalerul este mai puternic decât dragonul pentru că îl poate învinge în luptă, iar dragonul este
mai puternic decât prințesa pentru că o poate fura.

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Echipele au la dispoziție câteva secunde pentru a alege două personaje, dintre care unul îl va
afișa la semnalul profesorului, iar al doilea va fi de rezervă, dacă cealaltă echipă a ales același
personaj.
La semnalul profesorului, echipele, dispuse pe rânduri, își arată caracterul. Echipa cu cel mai
puternic caracter câștigă.

 Pasul 2
 Profesorul continuă activitatea și îi invită pe elevi să completeze fișa de lucru: - „Linia vieții”.
 „Aveți o fișă de lucru numită Linia vieții în fața voastră. Rețineți că există suișuri și coborâșuri, la
fel ca în viață: există atât evenimente pozitive, cât și evenimente negative. Alegeți și scrieți pe fișa
de lucru trei evenimente pozitive reprezentative din viața ta pe care ți le amintești.”.
Profesorul afișează foaia de flipchart și explică elevilor cum să procedeze la următoarea
activitate: „Veți lucra în perechi. Aveți libertatea de a vă alege coechipierul. Unul dintre voi este A,
care vorbește. despre cele trei evenimente pozitive ale vieții, iar B, celălalt elev ascultă cu atenție
prezentarea. Urmează o a doua etapă a exercițiului, când vei face schimb de roluri, astfel încât B
să spună povestea și A să asculte.”
Profesorul îi instruiește pe elevi cu privire la modul de finalizare a secvenței. Elevii vor prezenta
un eveniment pozitiv din viața partenerului pe care l-au găsit interesant și vor identifica o
trăsătură de caracter definitorie a partenerului lor.
 Ordinea prezentării poate fi stabilită cu ajutorul unei mingi.

Pasul 3
Profesorul analizează intervențiile elevilor și notează dacă în majoritatea intervențiilor amintirile
sunt adesea legate de bunici. Astfel, profesorul face legătura cu titlul lecției „Permanența
timpului” și le reamintește elevilor că au trebuit să pregătească o poză cu casa bunicilor și să
prezinte o amintire cu bunicii.

Într-o activitate ulterioară, elevii își pot prezenta povestea istorică preferată.
Jocuri de rol/mimând personajul lor istoric preferat.

Titlul activității: Permanența timpului



Titlul activității: Sunetul muzicii

Abilităţi socioemoţionale:
-identificarea emoțiilor fundamentale prin meloterapie

stimularea creativității în mișcare și a sentimentului de apartenență la un grup
Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică: meloterapia

Tehnici folosite: conversația dirijată, muzica, învățarea experiențială 

Motivul alegerii metodelor: Asociațiile libere facilitează creativitatea și permit o bună
introspecție, iar în prezența meloterapiei determină crearea unui context pozitiv în care elevul
își analizează emoțiile și exersează relaxarea și o stare de bine.

Resurse umane:
consilier școlar, profesor de muzică
Resurse materiale:
laptop, smartphone, flipchart
Resurse de timp: 45 min

 

Pasul 1
Profesorul invită elevii participanți să se așeze într-un cerc în jurul său. Acesta sugerează elevilor
să completeze următoarea propoziție:
„Astăzi sunt / simt... (emoție); dacă emoția ar avea o culoare ar fi... (numiți o culoare - albastru)”
Exemplu: „Astăzi sunt trist; dacă tristețea mea ar avea o culoare, ar fi indigo.”
Profesorul îi ajută pe elevi să identifice culoarea cu întrebări precum: „Cu ce culoare asociați
frica? Sau ce culoare porți când ești trist?”

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Pasul 2
Profesorul le cere elevilor să completeze următoarele propoziții: „Dacă aș fi un cântec aș fi...” sau
„Dacă aș fi cântăreț, aș fi…” și să motiveze alegerea făcută. Elevii își caută cântecul preferat și
argumentează decizia. 
Profesorul sugerează următoarea activitate: „Acum, gândește-te la etapa anterioară și caută la
telefon melodia ta preferată... ai 3 minute să te gândești la asta.” Fiecare elev își caută cântecul și
îl împărtășește celorlalți.
 
Pasul 3
Profesorul propune un concurs cu tema „Cea mai bună descriere a cântărețului/ cântecului
preferat”, elevii votând pentru cea mai interesantă descriere a cântecului sau a solistului
preferat. Unul dintre elevi păstrează scorul voturilor pe flipchart. Câștigătorul este cel care
acumulează cele mai multe puncte.

Elevii pot juca jocul energizant „Scaunele muzicale” și pot face câteva exerciții de relaxare.

Titlul activității: Sunetul muzicii



Titlul activității: Triburile

vorbirea în public și prezentarea
comunicarea eficientă în grup

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică:   terapia de grup, jocu energizant, dansul

Tehnici folosite:   jocul / exercițiul energizant, lucrul în grupe mici, conversația dirijată,
exemplificarea, prezentarea publică.

Motivul alegerii metodelor: Jocul și dansul în activități de consiliere de grup creează un cadru
care crește nivelul de socializare în acel grup, scade anxietatea și crește stima de sine, permite
manifestarea agresivității într-o manieră controlată.

Resurse umane:
psihologul
Resurse materiale:
foi de hârtie A3, pixuri, cretă
Resurse de timp: 50 min
Profesorul pregătește sala de clasă și se asigură că există suficiente scaune.

 

Pasul 1
Profesorul inițiază activitatea cu jocul Samurai „Ha”. Acesta instruiește grupul după cum urmează:
„Suntem samurai celebri... și avem în mâini o sabie cu un fulger conducător. Transmitem fulgerul
altor samurai cu sabia. Dar există un tertip, vecinii de lângă tine. dreapta și stânga, sunt prietenii
tăi și trebuie să te protejeze, în timp ce tu treci fulgerul cu sabia și spui HA. Cei care nu sunt atenți
sunt eliminati din joc până când ultimii trei rămași devin câștigători.

 Pasul 2
Profesorul a organizat elevii în grupuri de câte 2-4 elevi și le spune că fiecare echipă este un trib
și că trebuie să urmeze o serie de linii directoare:
   1. Fiecare trib trebuie să aibă un nume (de exemplu, „tribul leului roșu”) și un simbol/semn
distinctiv.
   2. Fiecare trib ar trebui să aibă un anumit strigăt de luptă (de exemplu, „Ura! Leul va câștiga!”).

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Implementare:

Abilităţi socioemoţionale::
-facilitarea exprimării agresiunii, într-un mod controlat
-dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup



Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

3. Fiecare grupă are propriul său limbaj și un dans specific.
4. Fiecare trib descrie modul în care se desfășoară o zi din viața tribului.
5. Activităţile tribului.
6. Ce roluri joacă fiecare persoană în trib? Ce face toată lumea, cine este la conducere?
7. Un lider și un asistent.
Fiecare elev trebuie să participe la grup și să se implice.

Elevii vor așterne pe o foaie de hârtie flipchart descrierea grupului, asigurându-se că
răspunsurile la punctele de la 1 la 7 sunt integrate.
Fiecare trib se pregătește pentru prezentare și decide cine își va prezenta tribul în fața celorlalte
triburi. La rândul său, fiecare grup se prezintă și își prezintă tribul.
Seful de trib, împreună cu ajutorul său, prezintă tribul, semnul și strigătul de luptă. Celelalte
grupuri așteaptă și ascultă cu atenție. După prezentări, profesorul propune ca două grupe să
vină față în față și, cu o bucată de cretă, coordonatorul delimitează mijlocul sălii. Cele două
grupuri trebuie să câștige centrul camerei prin strigătul lor de luptă și dansul lor. Această
experiență nu are scopul de a stimula competitivitatea, dar având ca pretext jocul în echipă,
oferă tuturor posibilitatea de a-și exprima agresivitatea, fără a fi distructivă.

Pasul 3
La sfârșitul activității, elevii se așează pe scaune și profesorul întreabă fiecare elev: „Cum ați
descrie activitatea într-un singur cuvânt?”

Continuarea cu activități axate pe managementul furiei și relaxare
Scurtă sesiune de relaxare
Alcătuirea unei povești terapeutice

Indicatii pentru continuarea activității:

Titlul activității: Triburile



Titlul activității: Timisoara - oraș intercultural în
context european

Abilităţi socioemoţionale:
-manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de propria identitate
culturală și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite

dezvoltarea empatiei culturale în relațiile cu oameni din culturi diferite
Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică:   excursia didactică, afișul

Tehnici folosite: cooperarea în echipă, tehnici de dezvoltare a creativității

Motivul alegerii metodelor: Prin cooperare în cadrul unei echipe, elevii își dezvoltă
abilități precum acceptarea și respectul pentru diversitatea culturală. Ei învață să exploreze
modalități creative de a realiza un produs autentic pe care îl vor prezenta unui public (colegii
lor).

Resurse umane:
profesor diriginte
ghid turistic local
Resurse materiale:
programul excursiei
foi de flipchart, markere și creioane colorate, foi de carton colorate
Resurse de timp:
timp de pregătire: 60 min
timp de implementare: 60 min

Grupul de elevi, coordonat de profesor și însoțit de ghidul turistic, desfășoară excursia
didactică în orașul Timișoara. Scopul excursiei este de a afla despre diversitatea culturală care
există în acest oraș, de a descoperi modalități de exprimare a identității culturale și de a
dezvolta comunicarea interculturală între elevi.

 

Pasul 1
Profesorul, împreună cu ghidul turistic local, identifică obiectivele culturale care vor fi vizitate și
stabilește programul vizitei.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 10-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:



Mai multe detalii:
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Pasul 2
Grupul de elevi, însoțit de profesor și ghid turistic local, va vizita cele mai reprezentative obiective
culturale ale orașului Timișoara. În cadrul vizitei, studenții învață despre: diversitatea culturală
existentă în orașul lor, instituții culturale și religioase care au păstrat și promovat de-a lungul
timpului diversitatea culturală, care este o moștenire valoroasă a orașului Timișoara.

Pasul 3
Elevii sunt împărțiți în 3 grupuri. Profesorul anunță sarcina. Fiecare grup are sarcina de a realiza
un poster care rezumă informațiile asimilate. Grupa 1: va realiza un poster care va cuprinde
informatii despre institutiile culturale si religioase reprezentative ale orașului Timisoara. Grupa 2:
va realiza un afiș în care vor prezenta o personalitate, din cele 4 naționalități: români, germani,
maghiari, sârbi care au contribuit, de-a lungul timpului, la menținerea interculturalității în orașul
Timișoara. Grupa 3: va realiza un afiș care prezintă o tradiție specifică celor 4 naționalități:
români, germani, maghiari, sârbi.

Realizarea afișelor.
Prezentarea afișelor în fața colegilor lor.

Titlul activității: Timisoara - oraș intercultural în
context european



Titlul activității: Descoperind Europa

Abilităţi socioemoţionale:
-cooperare în realizarea activităților, deschidere către nou și creșterea încrederii în sine

dezvoltarea abilităților digitale și sociale
Alte competenţe cheie dezvoltate:

Tehnici folosite:  prezentarea PPt, vorbitul în public, dezbaterea

Motivul alegerii metodelor: Activitatea „Descoperind Europa” folosește metoda căutării
online, fiind o nouă abordare a învățării moderne, bazată pe metoda investigației dirijate în
clasă, a cărei format le permite elevilor să descopere informații de pe web.

Resurse umane:
profesor diriginte, profesor limba maternă (limba română, în acest caz), profesor de educație
socială
terapeut: psihologul
Resurse materiale:
laptop,
Prezentare PowerPoint „Aspecte culturale ale românilor”,
Prezentare PowerPoint realizată de către reprezentantul  agentiei de turism
Resurse de timp:
50 de minute - Activitate de prezentare PowerPoint: „Aspecte culturale ale românilor”
50 de minute – prezentarea produselor elevilor
30 minute - activitate de parteneriat cu agentia de turism
Activitatea se desfășoară online. Psihologul realizează prezentarea PowerPoint despre aspectele
culturale ale românilor; ceilalți profesori organizează grupurile de elevi, anunță desfășurarea
activităților și participă la acestea. Reprezentantul agenției de turism realizează prezentarea
PowerPoint-ului care va fi folosită în activitate.

 

Pasul 1
Profesorul începe activitatea cu o scurtă dezbatere pe tema: „Ce orașe sau țări din Europa îți trezesc
interesul și te fac să vrei să le vizitezi?”. Elevii răspund la întrebări. Profesorul evidențiază aspectele
culturale menționate de elevi, apoi prezintă materialul PowerPoint „Aspecte culturale ale românilor”.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:



Profesorul le cere elevilor să realizeze un colaj sau o prezentare PowerPoint pornind de la
aspectele prezentate, prin alegerea țării menționate la începutul intervenției. Acesta îi organizează
pe elevi în grupuri mici, explicând că vor realiza această sarcină în echipă.

Pasul 2
A doua activitate își propune să prezinte produsele activității anterioare realizate de elevi.
Profesorul descrie modul în care vor fi organizate prezentările și gestionează ordinea acestora. Va
face evaluări asupra modului în care elevii au realizat și au prezentat PowerPoint-urile. Elevii pot
interveni și cu aprecieri pozitive asupra lucrărilor prezentate de colegii lor.

Pasul 3
Profesorul continuă activitatea prin prezentarea invitatului: reprezentantul agenției de turism.
Agentul de turism inițiază un dialog și verifică cunoștințele studenților cu privire la următoarele
întrebări:
• Care sunt steagurile țărilor UE?
• Care este steagul Uniunii Europene?
• Exemple de capitale europene?
Desfășoară o scurtă prezentare PowerPoint cu următoarele puncte:
• activitatea unei agenţii de turism
• serviciile unei agenții
• diferența dintre agențiile de organizare și revânzare
• prezentarea unei locații de interes turistic: Parcul Italian „Rimini” în miniatură

Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-

Mjn0IpHU&t=312s

Expoziție cu materiale/ colaje realizate de elevi, pe tema interculturalității în Europa
Realizarea unui afiș cu tema „România – spațiu intercultural”

Titlul activității: Descoperind Europa

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Titlul activității: Ghicește meseria!

Abilităţi socioemoţionale:
-luarea deciziilor legate de continuarea studiilor și a carierei prin sporirea valorii informațiilor
despre sine, educație și ocupații
-identificarea ocupațiilor din diferite domenii de activitate și beneficiile acestora pentru
persoană și pentru societate

competența de a învăța să învețe, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și
antreprenoriat

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Tehnici folosite:  jocuri, dezbateri, dialogul, asocieri libere, explicații, conversatia

Motivul alegerii metodelor: Jocurile sunt menite să relaxeze elevii și reprezintă o alternativă 
 optimă pentru implementarea unei secvențe de învățare.

Resurse umane:
profesor limba engleză
psiholog
Resurse materiale:
laptop,
cartea meseriilor
Resurse de timp: 20 de minute

Profesorii planifică activitatea și organizează activitatea împreună cu elevii.

 

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10
elevi

Implementare:

Pasul 1
 Profesorul inițiază un joc energizant: „Azi ne jucăm... Avem aceste cartonașe care ilustează diferite
ocupații. Vă numesc pe rând, iar fiecare elev trebuie să denumească meseria, apoi răspundem la
următoarele întrebări:



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/U
C9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Joc de mimă cu tema: „Ghicește meseria”.

Ce face un doctor?
Care sunt îndatoririle lui?
Ce face un profesor?
Care sunt responsabilitățile lui?
Ce face un inginer?
Ce face un actor?
Ce face un instalator?

Ce ocupații cunoașteți?
Cu ce   profesii ai intrat în contact?
Ce job ți-ar plăcea să ai în viitor?

Elevii vor ghici meseria și vor identifica 1-2 responsabilități pentru fiecare profesie aflată în
dezbatere. Elevii sunt încurajați să se implice în joc.

Profesorul arată cât mai multe cartonașe, atât timp cât elevii își păstrează interesul.

Pasul 2
Profesorul inițiază o scurtă dezbatere pe tema ocupațiilor, pornind de la următoarele locuri de
muncă:

Fiecare elev răspunde la întrebări pe rând, iar profesorii intervin cu întrebări utile acolo unde este
necesar.

Titlul activității: Ghicește meseria!

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Abilităţi socioemoţionale:
-dezvoltarea abilităților sociale în situații conflictuale

rezolvarea de probleme
dezvoltarea creativității

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Metode de intervenţie terapeutică:   ludoterapia, tehnici de dezvoltare a creativității

Tehnici folosite:   jocuri, dezbateri, dialogul, asocieri libere, explicații, conversația

Motivul alegerii metodelor: Prin joc și povestire, elevii sunt încurajați să rezolve un
conflict într-un mod pozitiv, printr-o nouă abordare.

Resurse umane:
profesor diriginte
consilier școlar
Resurse materiale:
prezentare PowerPoint despre „Violență”
anexă cu povestea „Lupul cel mare și rău”
Resurse de timp:
timp de preparare: 10 minute
timp de implementare: 40 minute
Activitatea se desfășoară online. Consilierul școlar pregătește prezentarea PowerPonit cu tema
„Violență”.

 

Pasul 1
Profesorul prezintă elevilor un material PowerPoint, în care sunt clarificate și definite următoarele
concepte: violență, forme de violență, victimă și agresor.

Pasul 2
Profesorul inițiază activitatea citind o poveste amuzantă despre „Lupul cel mare și cel rău”. Elevii vor
asculta cu atenție. Povestea este o interpretare diferită dată de personajele implicate în acțiunea
poveștii asupra acelorași evenimente, având rolul de conștientizare a pericolului etichetării care
poate apărea dacă se cunoaște o singură variantă a poveștii.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:

Titlul activității: O poveste, două versiuni



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/watc

h?v=JVluodU3Pe8&t=112s

Realizarea de afișe pe tema stopării violenței
Realizarea unui scurt videoclip pe tema agresiunii

Pasul 3
Consilierul anunță tema de dezbatere: „O poveste, două variante...” cu care activitatea continuă.

Profesorul deschide o discuție despre modalitățile posibile de interpretare a unei povești
cunoscute, știind variantele celor 2 personaje. Acesta orientează discuția către conflictele dintre
personaje, care seamănă cu situații din viața de zi cu zi. Profesorul le cere elevilor exemple de
conflicte din experiența lor și le cere să identifice victima și agresorul. Apoi orientează discuția
către modalitățile prin care un conflict poate fi rezolvat în mod pozitiv, cunoscând ambele părți ale
poveștii și evitând astfel prejudecățile.

Titlul activității: O poveste, două versiuni

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Titlul activității: Balonul furiei

Abilităţi socioemoţionale:
-îmbrățișarea unei atitudini pozitive față de sine, dezvoltarea empatiei
-dezvoltarea competențelor sociale

identificarea situațiilor care declanșează furia
practicarea controlului furiei
practicarea tehnicilor de relaxare

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Tehnici folosite: meditația ghidată, exercițiul, jocuri didactice, brainstorming-ul, dialogul,
exemplificarea, explicația, conversația

Motivul alegerii metodelor: Tehnica vizualizării creative și a imaginației ghidate este utilă
atunci când se urmărește activarea abilităților elevilor și determinarea lor în accesarea
resurselor interioare personale importante. Dezvoltă intuiția și creativitatea prin stimularea
auto-revelației.

Resurse umane:
consilier școlar
profesor limba engleză
Resurse materiale:
10-13 baloane pentru fiecare elev
Resurse de timp:
pregătirea activității: 5 minute
implementarea activității: 40 minute

 

Te-ai simțit vreodată supărat, furios?
Cum ai reactionat?
Ce ai observat din cele spuse până acum?
Ce concluzie putem trage?

Pasul 1
 Profesorul inițiază o scurtă dezbatere pornind de la întrebările:

Profesorul le explică elevilor că intensitatea furiei este diferită de la persoană la persoană și felul
în care reacționăm este diferit. Acesta îi invită pe elevi să stea într-o poziție confortabilă și să
urmărească cu atenție vocea profesorului: „Aș vrea să-ți imaginezi că mergi pe stradă și ai un
balon umflat de furie. Ești surprins că există și alți copii care poartă „baloane cu furie”.

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Vârsta elevilor: 6-15 ani

Numărul de elevi din grup: 10-15
elevi

Implementare:



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/U
C9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Susținerea unei activități axate pe relaxare

Cum se umflă balonul furiei? Se umflă încet/rapid?
Ce determină umflarea baloanelor?
Ce evenimente/situații te enervează?
Ce faci când se umflă baloanele? Ce faci când ești supărat?

Observați că baloanele unora dintre voi sunt mai mici (cu mai puțin aer) și nu se sparg ușor. Alte
baloane se umflă rapid și explodează la fel de repede, iar unele baloane se umflă încet și nu se se
sparg ușor. Profesorul conchide: „Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi reacționează diferit la
furie. Din acest motiv, fiecare trebuie să-și găsească propria cale de a-și controla furia. Un
eveniment nu ne afectează în același mod. Nu ne enervăm cu aceleași lucruri. Uneori punem
întrebările: De ce este el/ea supărat acum? De ce sunt supărat acum?
             
Profesorul orientează dezbaterea spre reflectarea propriului balon de furie:

În acest fel, elevii vor deveni conștienți de sentimentul de furie.

Pasul 2
 Elevilor li se dă un balon (unul pentru fiecare elev), iar profesorul le citește câteva situații și le cere
să umfle baloanele pentru a arăta cât de mult se enervează în acel moment. Dacă activitatea se
desfășoară online, elevii vor trebui să pregătească în prealabil câteva baloane. Profesorul anunță:
„Jucăm următorul joc: ai baloanele lângă tine și umflați baloanele în funcție de cât de supărat
sunteți în următoarele situații.”  Profesorul enumeră unele dintre situațiile care creează disconfort.
Elevii umflă baloanele pentru a arăta cât de nervoși sunt. Profesorul le cere elevilor să observe
diferențele. Aceștia sesizează că unele baloane sunt mai mari, în timp ce altele sunt mai mici și își
dau seama că furia este diferită.

Pasul 3
Profesorul propune următorul exercițiu de relaxare: „Inspirați la timp: 1, inspirați 2, 3, 4, 5, expirați
de 4 ori. Apoi folosim tehnica de numărare inversă de la 10 la 1 și adăugăm expresia magică: sunt
calm.”

Titlul activității: Balonul furiei

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Titlul activității: Arborele meseriilor

Abilităţi socioemoţionale:
-luarea deciziilor legate de studii și carieră prin creșterea valorii informațiilor despre sine,
educație și ocupații
-identificarea ocupațiilor din diferite domenii
-identificarea ocupaţiei proiectate în copilărie
-prezentarea ocupatiilor din familie

competența de a învăța să înveți
competențe sociale și civice
spirit de inițiativă, antreprenoriat

Alte competenţe cheie dezvoltate:

Tehnici folosite:  meditația ghidată, exercițiul, jocuri didactice, brainstorming-ul, dialogul,
exemplificarea, explicația, conversația

Motivul alegerii metodelor: Asocierea liberă facilitează creativitatea și permite o bună
introspecție. Utilizată astfel, în contextul unei activități de orientare școlară și profesională,
ajută elevii în identificarea posibilelor ocupații și le permite să-și construiască posibile trasee
de carieră pentru o activitate viitoare.

Resurse umane:
profesor de științe sociale
profesor limba engleză
terapeut: psiholog
Resurse materiale:
laptop, prezentare PowerPoint pe tema „Arborele meseriilor”
anexa cu povestea morală despre „Maimuța care credea că este un copac”
Resurse de timp: 50 de minute

Profesorul anunță tema activității: „Astăzi vom desfășura o activitate cu tema: Arborele
meseriilor, activitate axată pe orientarea școlară și profesională.”

 

 Categoria de elevi aflată în riscul părăsirii
timpurii a şcolii,

elevi cu dificultăţi sociale, elevi
cu tulburări emoţionale, elevi cu nevoi speciale.

Metode de intervenţie terapeutică: terapie de grup

Vârsta elevilor: 10-14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:



Mai multe detalii:
https://www.youtube.com/channel/U
C9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Pasul 1
Profesorul inițiază un brainstorming pornind de la fraza: „În copilărie am visat să devin…” și le cere
elevilor să completeze propoziția așa cum consideră. Acesta îi ajută cu întrebări suplimentare și
de deschidere sau oferă opțiuni alternative: „Când eram mic, spuneam adesea că vreau să fiu…
(medic, profesor, sportiv, bucătar, frizer etc.). Scopul acestei etape este identificarea unei profesii
care ar putea fi pe placul elevilor.

Pasul 2
Profesorul continuă activitatea prin testarea identificării unei profesii, conform dorinței elevului la
momentul actual. Profesorul propune elevilor completarea liberă a propoziției: „Azi visez să
devin…” sau altă variantă: „Ce ocupație crezi că ți-ar plăcea?”

Pasul 3
Profesorul propune elevilor să realizeze un arbore al meseriilor, asemănător arborelui genealogic.
Elevii vor identifica pe rând ce ocupații au membrii familiei lor.

Pasul 4
Profesorul pregătește elevii pentru poveste, cerându-le să stea într-o poziție relaxantă; profesorul
le citește o poveste moralizatoare despre curaj: „Maimuța care credea că este un copac”.

Invitarea unui părinte la activitățile Erasmus pentru a vorbi despre jobul lui.
Desfășurarea activității: „Drumul meu profesional”.

Modalități de continuare a activității: 5 minute

Resurse educaționale: Basme
terapeutice pentru copii,

adolescenși și părinți –
Sempronia Filipoi,  

ISBN: 9786069770443_Ed.ASCR,
Anul publicării: 2012

Titlul activității: Arborele meseriilor

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Titlul activității: Atelierele de teatru 

Abilități socio-emoționale dezvoltate: dezvoltarea socio-emoțională și a creativității 

construirea încrederii de sine și a siguranței de sine
controlul propriilor emoții
cooperare eficientă în grup 

Alte competențe cheie dezvoltate: 

Tehnici folosite:  conversația, interviul, jocul de rol, povestirea independentă, scene  și situații
improvizate, punerea în scenă, exerciții de pantomimă, imagini vii- sculpturile

Motivul pentru alegerea metodei: creșterea abilităților sociale prin rezolvarea creativă a
conflictelor între semeni

Elevi cu diferite tulburări de
comportament, spectru de tulburări

emoționale, tulburări senzoriale

Grupa de vârstă: 12-13 ani 

Numărul de elevi dintr-un grup:
8-15 elevi 

Implementare:

tipul de profesor: dirigintele 
tipul  de terapeut: socio-terapeut

Cerințe de spațiu: o sală de clasă cu minim 15 scaune, spațiu pentru jocuri de rol
Cerințe materiale: hârtie A4, markere colorate, câteva elemente de recuzită, articole de
folosit pentru improvizație

 Faza preparatorie - 7 ore 
Implementarea - 7 ore 
Aprofundarea: 20- 40 min.

Profesorul pregătește sala de clasă, pregătește recuzită pe care o va folosi în timpul
exercițiilor, hârtie fotocopiată și markere colorate și verifică laptopul.
Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare: 

Resurse temporale (durata):

Metoda terapeutică folosită: jocul de rol 



Titlul activității: Atelierele de teatru 

Implementare:

Secvența 1: 
Pasul 1 –  Emisia vocii: exersați mușchii și exercițiile vocale, jocuri bazate pe sunete,
exerciții de îmbunătățire a posturii corporale, relaxare
 Pasul 2 –  Cursuri de recitare: exerciții care ajută la îmbunătățirea memoriei, a
concentrării și a abilităților de învățare rapidă, vizionarea unor performanțe  memorabile
de la televizor, teatru sau operă, exerciții pentru a face față fricii, timidității
-participarea la spectacolele școlii, alte spectacole, evenimente caritabile
Pasul 3 –  Prezența la spectacole școlare, evenimente caritabile, tabără. Participarea la
astfel  de spectacole, evenimente și tabere ajută la construirea de relații emoționale cu
elevii, conștientizarea problemelor sociale: sărăcia, bolile, tulburările emoționale,
capcanele folosirii internetului și izolarea de oameni, vizionarea de filme educaționale,
filme documentare și întâlniri cu persoane care depășesc dificultățile sociale, exerciții de
integrare și interpretare, sarcini actoricești, exerciții de îmbunătățire a comunicării
Pasul 4 – Realizarea unui spectacol de teatru: trucuri de dicționar, jocuri de cuvinte,
muncă în cadrul  organizării spectacolului (alegerea textului, echipa de distribuție,
formarea unei echipe, costume și decor, muzică)

Interpretarea spectacolului pentru părinții copiilor și colegilor.
Realizarea unui panou de discuții - spectatori și creatori.

Mai multe detalii:
https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-
output-1/



Titlul activității: Corpul și emoțiile - fața și
emoțiile, emoțiile plăcute și neplăcute 

Abilități socio-emoționale dezvoltate: dezvoltarea emoțională și a abilităților sociale

comunicarea în cadrul grupului
identificarea limbajului mimico-gestual

Alte competențe cheie dezvoltate:

Metoda terapeutică folosită:  jocul

Tehnici folosite:  jocul, dezbaterea, lucrul în echipa, imitarea 

Motivul pentru alegerea metodei: Formarea unor atitudini pro-sociale adecvate la copii.
Descoperirea și experimentarea lumii diverse și bogate a sentimentelor. Dezvoltarea abilităților
de empatie. Dezvoltarea capacității de a descrie propriile sentimente. Întărirea simțului
comunității în grup prin jocuri.

Elevii din spectrul cu tulburări
emoționale.

Grupul de vârstă: 7-8 ani 

Numărul elevilor dintr-un grup:
17 elevi 

Implementare:

tipul de profesor: dirigintele, profesorul de educație socială
tipul de terapeut: consilier

Cerințe de spațiu: un centru educațional special
Cerințe materiale: pixuri, creioane, foi A4 , scotch

Faza de pregătire: 5 minute
Faza de implementare: 35 minute
Aprofundarea: 5 minute

Profesorul se asigură că există suficient spațiu pentru activitatea 3 scaune cu măști, care
arată emoțiile. Sunt necesare: desene cu Fețe și Emoții, două frânghii colorate, o foaie de
hârtie, marker, emoticoane de diferite dimensiuni, lipici, trei scaune, cartonașe cu cuvintele
frică, bucurie, furie, baloane pentru replici, fotografii cu fețe 
Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare: 

Resurse temporale (durata):



Elevii primesc măști care înfățișează diferite emoții:

Elevii sunt așezați într-un cerc.
Pasul 1: Conversație "Mă simt..." 

1.
- citește și numește emoțiile (ex: surprindere sau frică)
- completează propoziția: Sunt surprins când ... sau sunt înfricoșat
 când ...  
- redă-le prin expresii faciale 

Pasul 2: 
Primul joc "Fețe și emoticoane " 
Elevii primesc desene cu fețe ilustrând diferite emoții și emoticoane. Sarcina de lucru este să
realizeze corespondența între emoțiile de pe fețele desenate și emoticoane.  

Cel de-al doilea joc "Emoții plăcute și neplăcute" 
În primul rând, profesorul poartă o conversație despre cum nu este înțelept să împărțim
emoțiile în bune și rele, deoarece fiecare dintre ele este utilă într-un fel și adesea adecvată
situației. De aceea, copiii împart emoțiile cunoscute în alte două categorii: cele care se simt
plăcut și cele care se simt neplăcut.

Titlul activității: Corpul și emoțiile - fața și
emoțiile, emoțiile plăcute și neplăcute 

Implementare:

În următoarele ore pot fi abordate subiecte precum: Ce sunt emoțiile?
Unde se nasc emoțiile? Cum eliberăm emoțiile? 

Mai multe detalii:

https://passion-
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Titlul activității: Corpul și emoțiile - harta
emoțiilor, trei scaune 

Abilități socio-emoționale dezvoltate: dezvoltarea emoțională și a abilităților sociale 

comunicarea într-un grup 
identificarea limbajului mimico-gestual

Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metoda terapeutică folosită: jocul 

Tehnici folosite: jocul, dezbaterea, lucrul în echipă, imitarea 

Motivul pentru alegerea metodei:  Formarea unor atitudini pro-sociale adecvate la copii.
Descoperirea și experimentarea unei lumi diverse și bogate de sentimente. Dezvoltarea
abilităților de empatie. Dezvoltarea capacității de a descrie propriile sentimente. Întărirea
simțului comunității în grup prin jocuri. 

Elevii din spectrul de tulburări
emoționale.

Vârstă grupului: 7-8 ani 

Numărul elevilor dintr-un grup:
17 elevi 

Implementare:

tipul de profesor: dirigintele, profesorul de educație socială 
tipul de terapeut: consilierul

Cerințe spațiale: un centru special de educație 
Alte cerințe materiale: pixuri, creioane, foi A4, bandă scotch

Faza de pregătire: 5 minute
Faza de implementare: 35 minute
Asigurarea retenției: 5 minute

Profesorul se asigură că există suficient spațiu pentru activitatea "3 scaune"; profesorul
pregătește măști care arată diferite emoții, desene cu Fețe și Emoticoane, două frânghii
colorate, o foaie de hârtie, marker, emoticoane de diferite dimensiuni, lipici, trei scaune,
cartonașe cu cuvinte precum: frică, bucurie, furie; desene cu emoții, balon pentru replici,
fotografii cu fețe. 
Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durată):



 Primul joc „Harta emoțiilor”
Profesorul desenează figura unui copil pe o foaie mare de hârtie. Copiii primesc un set de
imagini cu emoții. Sarcina lor este să marcheze pe figură - prin lipirea unei imagini locul unde
simt cel mai puternic emoția.
 
Al doilea joc „Trei scaune”
Profesorul pregătește trei scaune. Pe fiecare lipește o inscripție cu numele emoției (de exemplu,
frică, bucurie, furie). Copilul selectat ascultă numele rostite aleatoriu de profesor. Când un copil
aude, de exemplu, frică, se așează pe un scaun potrivit și prezintă această emoție (cu toată ființa
lui, fără cuvinte) - așa, pe rând și într-un ritm dinamic toți elevii participă.
 
Al 3-lea joc „Emoticoane- bule pentru replici- fotografie cu fața”
Copiii își citesc emoțiile de pe fețele unul altuia, apoi le potrivesc cu balonul corect. În timpul
acestei activități, elevii își imită fețele între ei. Următoarea sarcină este să aleagă desene cu
diferite emoții pentru emoticonul potrivit. Elevii discută despre ceea ce este în desen și își arătă
unul altuia aceeași emoție.

https://passion-
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Titlul activității: Corpul și emoțiile - harta
emoțiilor, trei scaune 

Implementare:

 Următoarea activitate ar putea aborda subiecte precum: Ce sunt
sentimentele? Unde se nasc sentimentele? Cum eliberăm emoțiile?”

Mai multe detalii:



Titlul activității: Cum să comunici ușor într-un grup de introvertiți și
extrovertiți, cum să le recunoști nevoile, așteptările și să îi susții. Descoperă
cine ești

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Sociabilitate, a fi extrovertit și introvertit în societate 

Competențe personale, sociale și de
exprimare 
Abilități de vorbire 

Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metoda terapeutică folosită:  terapie logopedică 

Tehnici folosite: lucrul pe grupe, exprimarea orală, analizarea

Motivul pentru alegerea metodelor: Prin această activitate, elevii se analizează pe ei înșiși și
pe prietenii lor și încearcă să se cunoască mai bine, astfel încât să se simtă mai confortabil și să 
 poată comunica mai bine. Cunoscându-se mai mult unii pe alții, elevii se vor simți mai
încrezători în interiorul grupului lor.

Obstacole sociale (Elevi care se simt
singuri, care nu sunt sprijiniți de rude și

părinți, copii care au nevoie să-și
descopere punctele forte, elevi care au

nevoie de atenție, dialog, discuții.)

Vârsta grupului: 12-13 ani

Numărul elevilor dintr-un grup:
20 elevi 

Implementare:

Profesorul împarte elevilor câte o foaie cu întrebări și un pix 

Tipul de profesor: profesor care predă o limbă 
Tipul de terapeut: consilier sau logoped 

ACTIVITĂȚI DE INTERIOR:
Cerințe spațiale: o sală de clasă
Cerințe materiale: foi, pixuri  (pentru fiecare elev) și o șosetă de Crăciun 

Faza de pregătire: 20 min.



Titlul activității: Cum să comunici ușor într-un grup de introvertiți și
extrovertiți, cum să le recunoști nevoile, așteptările și să îi susții. Descoperă
cine ești 

Implementare:

 Consilierul le spune elevilor:
 Vă rog să scrieți 3 caracteristici despre voi. Dar aceste caracteristici nu ar trebui să fie
despre aspectul tău fizic sau despre caracteristicile (trăsăturile) cunoscute de toată
lumea.
„Acum, împăturiți hârtiile și puneți-le în cutie, vă rog.” (sau pe catedra profesorului)
Apoi fiecare elev ia la întâmplare câte o hârtie din șoseta de Crăciun și citește cu voce
tare.După ce a citit cu voce tare, elevul încearcă să ghicească despre cine este vorba.
(Elevul are la dispoziție două încercări)
Dacă elevul nu poate găsi persoana potrivită, el/ea cere ajutorul grupului să găsească
persoana respectivă.
Dacă grupul nu poate găsi persoana potrivită, elevul (care a scris lucrarea) se explică.
Fiecare elev din grup își citește lucrarea cu voce tare și activitatea decurge tot așa,
până când toate bilețelele au fost extrase. 

A fost dificil să scrii despre trăsăturile tale și despre tine?
Ai descoperit lucruri noi despre tine?
Ați învățat / ați descoperit lucruri / caracteristici noi despre prietenii dvs.?
După activitate te-ai simțit mai aproape de prietenii tăi?
Te consideri introvertit sau extrovertit sau un pic din amândouă, în funcție de situație? 

Activitatea poate fi continuată astfel: elevii își aleg un prieten și spun grupului numele lui
cu voce tare și ceea ce au aflat nou despre el/ea, ca de exemplu: 
„Tocmai am aflat că (numele elevului) este …………timid/ generos etc. 
Apoi profesorul/consilierul sau terapeutul adresează grupului întrebările de mai jos.
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Mai multe detalii:



Titlul activității: Emoțiile și figurile geometrice 

Abilitățile socio-emoționale dezvoltate: dezvoltare emoțională și abilități sociale 

Comunicarea într-un grup, identificarea limbajului mimico-gestual
Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metoda terapeutică folosită: Metoda terapeutică introdusă în această activitate este jocul

Tehnicile folosite: Jocul, dezbaterea, munca în echipă, imitația

Motivul pentru alegerea metodelor:  Creșterea încrederii în propriile puteri și exercitarea
analizei mimica-gestuale, exercitarea empatiei;
Conștientizarea de sine prin identificarea caracteristicilor personale pozitive și recunoașterea
atributelor pozitive ale altor colegi.

Elevi- spectrul tulburărilor emoționale 
Vârsta grupului: 8- 9 ani 

Numărul de persoane într-un
grup: 15 elevi 

Implementare:

 Profesorul se asigură că există suficient spațiu pentru activitate

Tipul de profesor: dirigintele 

ACTIVITĂȚI DE INTERIOR:
Cerințe de spațiu: la un centru educațional special/cu un expert dintr-un centru de nevoi
educaționale speciale 
Cerinte materiale: CD cu muzica relaxanta, CD player, figuri geometrice- cerc galben,
triunghi rosu, dreptunghi albastru, patrat verde.

Faza de pregătire: 5 min.
Faza de implementare: 35 min.
 Faza de aprofundare: 10 min.



Elevii stau în cerc. În fundal se aude muzică relaxantă
Pasul 1: Profesorul inițiază activitatea „Emoțiile pe măsură ce apar”
1. Elevii sunt întrebați despre sentimentele și emoțiile de care depindem în
situatii diferite. Ce sunt sentimentele? Unde se nasc sentimentele? 
2. Se încearcă o definire a emoțiilor împreună cu elevii, cum ar fi: 
Emoțiile se nasc în inima noastră, din diferitele situații și circumstanțe prin care trecem– sursa lor
este tot ceea ce ne înconjoară. Emoțiile nu sunt nici bune, nici rele. Nu sunt supuse evaluării
morale, așa că toată lumea are dreptul să se simtă fericită și supărată. Cel mai important lucru este
ce facem cu aceste emoții și cum le arătăm emoțiile celorlalți.
Pasul 2: Urmează un exercițiu. Profesorul explică regulile exercițiului „Reflectarea sentimentelor
prin figuri geometrice”.
Atribuim emoții specifice figurilor, de ex. Cerc galben - bucurie, triunghi roșu - furie,
dreptunghi albastru - tristețe, pătrat verde - frică
1. Profesorul le cere elevilor să arate cum se simt atunci când:
• părinții îi laudă 
• cineva îi supără 
• sunt flămânzi 
• primești un cadou 
• cineva te prinde mințind 
• te doare un dinte 
• ți-e frică de un câine mare 
Pasul 3 Joc de mișcare „Călătorie în țara furiei, bucuriei și tristeții”
1.Copiii se aliniază într-un tren și pleacă în țara furiei, aici oamenii merg jigniți, supărați și
supărați, lovesc din picioare, își strâng pumnii și țipă. Apoi trenul continuă și
copiii rămân într-un tărâm al durerii. Aici oamenii merg triști și plâng. La sfarsit
trenul merge spre țara bucuriei, unde oamenii sunt mereu zâmbitori, amabili și de ajutor
unul față de celălalt, ne salută călduros.
2. Profesorul discută cu elevii despre ce țară le-a plăcut cel mai mult și de ce? 

Titlul activității: Emoțiile și figurile geometrice 

Implementare:

Se poate continua cu activitatea "Continuă enunțul": 
- Sunt nervor când ...
- Sunt bucuros când ...
- Sunt trist când ...
- Sunt surprins când ... https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1

Mai multe detalii:



Titlul activității: Judecata pripită 

 asertivitatea și gestionarea conflictelor
conștientizarea interacțiunilor sociale și a negocierii

Abilități socio-emoționale dezvoltate: 

construirea încrederii și siguranței de sine;
Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metoda terapeutică folosită: joc de rol 

Tehnicile folosite: conversația, feedback-ul, schimbarea perspectivei

Motivul pentru alegerea metodelor: Scopul activității este de a stimula elevii să-și dezvolte
competențe precum exprimarea clară, prezentarea, ascultarea și oferirea de feedback. Jocul de
rol îi ajută să-și dea seama că oamenii judecă adesea după factori externi și cât de important
este să devină conștienți de abordările incorecte în interacțiunea socială.

Elevii cu dificultăți educaționale,
diferite tulburări de comportament și

cei aflați în pericol de a nu depăși
obstacolele sociale.

Vârsta grupului: 11-12, 13-14 ani

Numărul de persoane dintr-un
grup: 8-15 elevi

Implementare:

 profesorul diriginte sau consilierul școlar 

test „conformist – nu eu”, poveste din imagini, foi de hârtie, extrase din articolul dr. Urszula
Jakubowska „Lumea este plină de conformiști

Faza de pregătire: 7 h.
Faza de implementare: 7 h.
Faza de aprofundare: 20- 40 min.

În funcție de asemănările găsite, profesorul poate forma grupuri în clasă formate din elevi care
au interese similare. Asemănările vor sta la baza cooperării și unificării. Dacă și când apar
conflicte între elevi, profesorul poate sublinia asemănările dintre elevi și le poate cere să caute
înțelegerea reciprocă.
Resurse umane necesare: 

Resurse materiale necesare:  

Resourse de timp (durata):



 Profesorul enumeră unele greșeli pe care le fac oamenii și cere clasei să se deplaseze în cele 7
locuri ale clasei în funcție de greșelile pe care le-au făcut.
1. Efectul de Halo: o caracteristică a unei persoane ne atrage atenția; poate fi pozitiv sau negativ
de ex. judecăm pe cineva după notele pe care le primește la școală sau după cum se îmbracă.
2. Prima impresie: ne formăm o primă impresie în momentul în care întâlnim pentru prima dată un
alt individ în persoană.
3. Eroare logică: judecăm pe cineva pe baza unei caracteristici de personalitate, de ex. un bărbat
înalt este automat un apărător al femeilor; prejudecata împotriva blondelor (prostia), etc.
4. Efectul de reținere: avem tendința de a judeca oamenii care ne plac, mai puțin aspru decât alții.
Simpatia ne poate induce în eroare.
5. Efectul statutului social: Comportamentul diferit față de oamenii din clasa inferioară și înaltă a
societății. (de exemplu, profesor, politician, doctor, manager, muncitor). 
6. Proiecție: Autoproiectarea asupra unei alte persoane. de exemplu. părinții care își obligă copiii
să urmeze o anumită facultate la care își doreau ei să fi mers (dar nu au putut sau nu s-au dus), îi
împing să facă lucruri la care ei au eșuat etc.
7. Prejudecăți și stereotipuri: Opiniile prestabilite, false denaturează realitatea.
Pasul 2:
Profesorul împarte clasa în patru grupe. Fiecare elev rezolvă singur testul „Conformist? – nu eu!”,
iar apoi întregul grup verifică rezultatele testelor. Fiecare grup dă un titlu povestirilor ilustrate
aduse de profesor. Apoi reprezentantul din fiecare grupă, atârnă pe perete, la loc vizibil,
propunerile adunate. Fiecare grupă lucrează cu textul principal – cu fragmente din articolul dr.
Urszula Jakubowska „Lumea e plină de conformişti”. Elevii răspund la întrebările puse. Fiecare lider
de grup prezintă în față rezultatele muncii grupurilor individuale.
Pasul 3
Profesorul cu elevii despre exemple de comportament conformist și nonconformist pe care le
cunosc.

Titlul activității: Judecata pripită

Implementare:
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Elevii intră în contact cu alte persoane
în mod continuu. Profesorul îi ajută
pe elevi să nu judece oamenii după
felul în care arată, după prima
impresie, prejudecăți sau stereotipuri.  
Îi sfătuiește să evite judecata pripită.
Profesorul poate organiza din când în
când sesiuni în care elevii își
împărtășesc experiența și să ofere
exemple din viața lor de zi cu zi în
care au judecat pripit și cum au evitat
cu succes să mai judece alte
persoane. 

Mai multe detalii:



Titlul activității: Triburile 

Deschidere către experiențe noi: curiozitate, toleranță, creativitate
Agreabilitate (colaborare): empatie, încredere, cooperare

Abilități socio-emoționale dezvoltate: 

Abilitatea de a rezolva probleme, abilități de leadership, de prezentare
Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metode terapeutice folosite: ludoterapie, managementul furiei

Tehnicile folosite: jocul/exercițiul (energizer), lucru în grupuri mici, videourile, desenul și
dansul
Motivul pentru alegerea metodelor: Dezvoltarea sentimentului de apartenență la un grup
prin terapie prin joc și poveste terapeutică.

Elevii cu tulburări cognitive

Vârsta grupului: 10-14 ani

Numărul persoanelor dintr-un
grup: 10 elevi 

Implementare:

profesorul de geografie/ dirigintele, profesorul de sprijin, profesorul de educație socială 
psihologul

Cerințe spațiale: sala de calculatoare 
Cerințe materiale: Hârtie A3, hârtie colorată, bucăți de material, pixuri, lipici, foarfece,
creioane, cretă, clema cu strigătul de luptă din Noua Zeelandă.
Faza de pregătire: 5 min
Faza de implementare: 35 min
Aprofundare: 10 min.

 Profesorul se asigură că are în sală 10-12 scaune, proiectorul și laptopul cu videoclipul de
prezentat, creioane colorate, pixuri, hârtie A4
Resurse umane necesare: 

Resurse materiale necesare: 



Fiecare trib trebuie să își aleagă un nume (de exemplu, tribul leilor roșii) și un simbol
Fiecare trib trebuie să aibă un strigăt de luptă (cum ar fi Hura! Leii vor câștiga!)
Fiecare trib trebuie să aibă o limbă proprie și un dans 
Fiecare trib trebuie să își descrie rutina zilnică 
Activitățile făcute de trib
Care sunt rolurile fiecăruia în trib? Cine este liderul? Cine este ajutorul? Fiecare trib ar trebui să
aibă bucăți de material/hârtie de o anumită culoare care să le diferențieze de celelalte triburi; 
 Fiecare elev trebuie să facă parte dintr-un grup și să se implice 
 Elevii vor realiza o schiță reprezentativă pentru grup în care trebuie ilustrate toate elementele
de la 1 la 7.  

Pasul 1: jocul cu Samurai „HA”. Profesorul instruiește grupul astfel: suntem samurai celebri și ținem
în mână sabia cu un fulger îndreptată către alți samurai, dar există un truc, vecinii din stânga și din
dreapta voastră sunteți prieteni și ei trebuie să te protejeze când treci pe lângă sabie și spui HA.
Cei care nu sunt atenți ies din joc până când rămâne doar un jucător, câștigătorul.
Pasul 2: profesorul și grupul urmăresc un scurt videoclip cu un strigăt de luptă de rubin
neozeelandez. Profesorul împarte elevii în grupuri de câte 2-4 și le spune că fiecare grup este un
trib și ar trebui să urmeze următoarele indicații:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Fiecare trib pregătește prezentarea și decide cine va prezenta. Fiecare delegat va veni în față și va
face prezentarea desenului. Conducătorul tribului împreună cu ajutorul său prezintă tribul,
simbolul și strigătul de luptă. Celelalte grupuri așteaptă și ascultă cu atenție. După ce sunt
prezentate toate grupurile, profesorul propune două grupuri care să vină față în față și marchează
mijlocul sălii cu cretă. Cele 2 grupuri trebuie să câștige centrul sălii prin strigătul de luptă și dansul.
Această experiență nu este despre stimularea competiției, ci, având drept pretext un joc de echipă,
oferă posibilitatea de a exprima agresivitatea fără a fi distructivă.

La sfârșitul activității, profesorul le cere elevilor să se așeze și îi întreabă rapid pe fiecare dintre ei
cum s-au simțit în timpul activității, ce emoții au trăit. 

Titlul activității: Triburile 

Implementarea:

https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

Următoarea oră ar putea avea o scurtă
dezbatere pornind de la următoarele întrebări:
Cine a fost liderul? Cum l-ați ales pe el/ea?
Cum ați lucrat? Ați avut conflicte?
Cum ați împărțit sarcinile? Care a fost sarcina
fiecăruia dintre voi?
Au existat situații în care un elev nu s-a implicat?
De ce?
Se poate continua cu activități centrate pe
managementul furiei și relaxare și chiar cu o
scurtă sesiune de relaxare.

Mai multe detalii:



Titlul activității: Oglinda 

Sabilități socio-emoționale dezvoltate:
Dezvoltare emoțională și abilități sociale

Comunicarea de grup, identificarea limbajului mimico-gestual
Alte competențe cheie dezvoltate:

Metode terapeutice folosite: ludoterapie, joc

Tehnicile folosite: jocul, dezbaterea, lucrul în 2, imitația

Motivul pentru alegerea metodei: Creșterea încrederii în forțele proprii și exersarea analizei
mimico-gestiuală, exersarea empatiei, conștientizarea de sine prin identificarea caracteristicilor
personale pozitive și recunoașterea atributelor pozitive ale altor colegi.

Vârsta grupului: 10-14 ani 

Numărul de persoane dintr-un
grup: 10 elevi 

Implementare:

Tip de profesor: profesorul diriginte, profesorul de educație socială
Tip de terapeut: consilier

Cerințe de spațiu: sală de calculatoare sau un centru educațional special/cu un expert dintr-
un centru de nevoi educaționale speciale
Cerințe materiale: pixuri, creioane, coli A4, bandă scotch

Faza de pregătire: 5 min
Faza de implementare: 35 min
Faza de aprofundare: 10 min.

TProfesorul se asigură că există suficient spațiu pentru activitatea 10-12 scaune, hârtie A4 și
scotch și pixuri.
Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durata):

Elevi cu părinți plecați în străinătate,
familii monoparentale - spectru de

tulburări emoționale.



Cum te-ai simțit când ai primit un compliment? De ce?
Ce a fost mai dificil: identificarea unei calități sau primirea unui compliment?
Cum te simți când ești în măsură să faci un compliment?
De ce crezi că este important să ne identificăm propriile calități?
Cât de des prețuiești prietenii și membrii familiei pentru lucrurile pe care le fac pentru tine?

Pasul 1: Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte doi. Un elev este A și al doilea B. A imită o
acțiune, iar B trebuie să imite acțiunile primei persoane, în același timp, pentru a fi oglinda
partenerului. Apoi elevii își schimbă locul și reiau exercițiul.

Pasul 2: Profesorul inițiază activitatea „Eu și oglinda mea”
1. Profesorul scrie titlul „Ce îți place la mine?” pe tablă și le cere elevilor să îl copieze pe o foaie.
Apoi, consilierul le cere elevilor să scrie pe foaie cinci atribute personale și să le numeroteze de la 1
la 5, în ordine. Când au terminat, elevii pun foile deoparte.

2. Profesorul le cere elevilor să își lipească pe spate o altă foaie de hârtie (cu bandă scotch sau ac
de gămălie) și le cere să treacă pe la fiecare coleg și să scrie pe foaia din spate ceva ce apreciază la
fiecare persoană în parte. 
Profesorul își propune ca în final fiecare elev să aibă cel puțin 4 calități scrise pe foaia de pe spate,
dar nu mai mult de 5.
3. Profesorul le cere elevilor să se așeze pe locurile lor și să compare listele din spate cu cele
completate de ei.

Pasul 3: Profesorul deschide sesiunea „Aprecierea celorlalți”.
Dezvoltare: Consilierul invită elevii să stea în cerc. Consilierul stă în cerc și le explică elevilor că toți
avem părți bune și mai puțin bune și că este important să recunoaștem ce este bun în fiecare
dintre noi.

1.Profesorul le spune elevilor că scopul acestei activități este de a-și identifica propriile calități, de a
învăța cum să ofere și să accepte complimente.
2. Profesorul le cere elevilor să se gândească la o calitate, o trăsătură pozitivă pe care o apreciază 
 la colegul din stânga. Aceasta ar trebui să se refere la caracteristicile și atributele personale și nu la
trăsături exterioare, cum ar fi zâmbetul, părul, ochii etc. Ellevii sunt rugați să transmită colegului din
stânga ceea ce le place la el/ ea. Cel care primește complimentul răspunde pur și simplu  cu
„Mulțumesc”. Când cercul este complet, repetați exercițiul în direcția opusă (fiecare participant îi va
spune colegului din dreapta ce îi place).
3. Profesorul discută cu elevii importanța oferirii și acceptării complimentelor. Se analizează relația
cu stima de sine.

Dezbatere: Următoarele întrebări sunt folosite pentru a facilita discuția după exercițiu:

Titlul activității: Oglinda

Implementare:
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Titlul activității: Oglinda 

Implementare:

Pentru următoarea activitate pot fi abordate subiecte precum: prietenia, cum ne integrăm într-
un grup?, mimica și gestul.

Joc concurs de mimă și pantomimă cu subiectul: vedete TV - Ghici cine sunt?

Mai multe detalii:



Titlul activității: Jocuri și emoții 

Exersarea introspecției și identificarea nevoilor personale
Exprimarea sentimentelor prin cuvinte
Activarea canalelor de comunicare între profesori și elevi

 Abilități socio-emoționale dezvoltate:

comunicarea în grup
Other key competence developed: 

Metode terapeutice utilizate: terapia prin joc, terapia expresivă și terapia de management
al emoțiilor.

Tehnicile folosite:  jocul, dezbaterea, lucrul în perechi, imitarea 

Motivul pentru alegerea metodei: Activitatea va afecta în mod pozitiv grupul țintă deoarece
elevii au posibilitatea de a-și exprima emoțiile și de a le denumi. Au șansa de a cunoaște cum să
facă față emoțiilor negative cu ajutorul altor elevi. Această tehnică îi permite profesorului să
mențină canalele de comunicare profunde deschise și să monitorizeze starea de spirit a fiecărui
elev. Copiii care nu sunt niciodată activi în timpul lecțiilor, au șansa de a se deschide către
ceilalți. Participanții recunosc că nu există emoții rele sau bune. Toate acestea sunt necesare și
foarte importante pentru bunăstarea noastră.

Vârstă grupului: 7-8, 10-11 ani 

Numărul de persoane dintr-un
grup: 5-7 elevi 

Implementare:

profesorul diriginte sau consilierul școlar, socioterapeut

carduri cu fețele oamenilor, jocuri de societate 

Faza de pregătire 10 min
Faza de implementare 20 min
Aprofundare 15 min.

 Profesorul pregătește jocuri speciale despre emoțiile pozitive și negative, carduri cu fețele
oamenilor care arată diferite emoții.
Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare: 

Resurse de timp (durata):

Elevii cu dificultăți educaționale,
diferite tulburări de comportament și

cei aflați în pericol de a combate
obstacolele sociale.



Pasul 1: 
Profesorul pregătește flashcard-urile cu fețele oamenilor care arată diverse emoții și jocuri de
societate. Profesorul începe lecția vorbind cu elevii despre diferite emoții și stări emoționale care
se schimbă în funcție de situația în care ne aflăm. Apoi le arată cartonașe cu chipuri umane care
exprimă diferite emoții. Copiii încearcă să le numească și să le atribuie situațiilor în care s-au găsit
simțindu-se la fel. Profesorul explică că nu există emoții rele și bune. Avem nevoie de toate pentru
a funcționa. Putem vorbi despre emoții pozitive și negative pe care fiecare dintre noi le trăim într-
un mod diferit.

Pasul 2:
Profesorul explică elevilor regulile jocului. Jocul se bazează pe cărți care sunt etichetate pe două
fețe. Pe o parte, sunt enumerate diverse situații din viața de zi cu zi, iar pe cealaltă parte, emoțiile
pe care le putem trăi în aceste situații. Copiii citesc inscripțiile de pe cartonașe și își exprimă
părerile și emoțiile lor în legătură cu situațiile menționate.

Pasul 3:
Profesorul arată apoi elevilor un grafic care reprezintă emoția, iar elevii trebuie să potrivească
expresiile faciale umane adecvate cu graficul.

Pasul 4:
Profesorul prezintă următorul joc de societate. Jocul este despre a te cunoaște mai bine pe tine și
pe alți jucători. Jucătorul alege o carte din teanc și citește cu voce tare textul de pe ea. Se întreabă
cum percep ei un anumit cuvânt sau cuvinte: pozitiv, neutru sau negativ. Elevii aleg simbolul de
emoție potrivit și îl pun deoparte, astfel încât nimeni să nu poată vedea răspunsul. Ceilalți
participanți încearcă să ghicească alegerea lor.

 
La sfârșitul lecției, profesorul rezumă lecția punând elevilor întrebări despre emoții și despre cum
să le facă față.
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Titlul activității: Jocuri și emoții

Implementare:

Mai multe detalii:



Titlul activității: Peretele emoțiilor 

Exprimarea emoțiilor
Cunoașterea diferitelor emoții

Abilități socio-emoționale dezvoltate:

Competență socială și civică
Conștientizarea și exprimarea culturală

Alte competențe cheie dezvoltate:

Metode terapeutice utilizate: Terapia emoțională, Terapia prin joc

Tehnicile folosite: Practică-exprimare verbală

Motivul pentru alegerea metodei: Conștientizarea elevilor asupra diversității emoțiilor

Vârstă grupului: 10-13 ani

Numărul de persoane dintr-un
grup: 10 elevi 

Implementare:

consilier de orientare 
Profesor de arte vizuale

Un perete unde vor desena imaginile, vor peria și vopseau.

Faza de pregătire 10 min
Faza de implementare 40 min
Aprofundare 10 min.

Profesorul le spune elevilor despre activitate.
Resurse umane necesare: 

Resurse materiale necesare: 

Resurse de timp (durata):

Elevi cu bariere sociale și emoționale,
dificultăți educaționale
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În grădina școlii, consilierul de orientare informează despre
activități și îi întreabă care ar putea fi diferitele emoții pe care le cunosc ei. 
După se primesc răspunsurile elevilor, profesorul le arată un zid
unde pot picta diferite emoții și le oferă suficient timp.

Titlul activității: Peretele emoțiilor 

Implementare:

Ei învață și devin conștienți de diferite emoții, altele decât cele binecunoscute (cum ar fi
fericirea, tristețea etc.)
  Întrebări:
  Ce emoții diferite au învățat?

Mai multe detalii:



Titlul activității: Cutia cu emoții 

Exersarea introspecției și identificarea nevoilor.
Activarea canalelor de comunicare între profesori și elevi.

Abilități socio-emoționale dezvoltate:

comunicarea în grup
Alte competențe cheie dezvoltate:

Metode terapeutice utilizate: terapia prin joc, terapia expresivă și terapia de management
al emoțiilor.

Tehnicile folosite:  jocul

Motivul pentru alegerea metodelor: 

Vârstă grupului: 7-8, 11-12 ani 

Numărul de persoane dintr-un
grup: 10 elevi 

Implementare:

profesor de limbă străină sau diriginte

Cutie, benzi de hârtie, markere, pixuri, carduri cu fețele oamenilor, computer, proiector
digital, tablă albă sau televizor interactiv, chestionare online

Faza de pregătire 10 min
Faza de implementare 20-30 min
Aprofundare 20 min.

Profesorul pregătește cutia specială care va fi folosită pentru performanțe ulterioare în
timpul activității, carduri cu fețele oamenilor care arată diferite emoții și chestionare online
legate de emoții și recunoașterea lor.
Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durata):

Elevii cu dificultăți educaționale și cei
aflați în pericol de a combate

obstacolele sociale.
 

Activitatea va avea un impact pozitiv asupra grupului țintă, deoarece elevii au posibilitatea de
a-și exprima, la început în mod anonim, problemele și emoțiile și apoi au o oarecare șansă de
a face față emoțiilor lor negative cu ajutorul altor elevi. Această tehnică permite profesorului
să mențină deschise canalele de comunicare profunde și să monitorizeze starea de spirit a
fiecărui elev. Copiii care nu lasă niciodată mesaje, alții care lasă prea multe, conținutul
mesajelor și multe altele, detectabile în discuția de grup, sunt indice de evaluare important.
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 Pasul 1:
Profesorul pregătește cutia specială (din carton, lemn, plastic – opțional), care va fi folosită pentru 
 activități ulterioare în timpul activității și flashcard-uri cu fețele oamenilor care arată diferite emoții.
 
Pasul 2:
Profesorii îi invită pe elevi să pună în cutie mesajele despre sentimente rele din cauza unor
eventuale situații nefericite. Apoi toți participanții și profesorul stau într-un semicerc, astfel încât
toată lumea să se poată vedea cu ușurință. Profesorii vor citi mesajele cu voce tare. Apoi, elevii
sunt invitați să își comenteze emoțiile dacă doresc. Direcția activității didactice va fi discretă, având
o grijă deosebită să nu neglijeze niciun mesaj.

 Pasul 3:
Profesorul pregătește testul online legat de emoții, iar elevii fac sarcinile testului, apoi profesorul
conduce discuția despre emoții și stări emoționale.

Titlul activității: Cutia cu emoții 

Profesorii invită elevii să găsească o posibilă soluție pentru a evita, a îmbunătăți, a rezolva
problemele care au declanșat emoțiile negative. 

Implementare:

Mai multe detalii:



Titlul activității: Stresul nu e ok 

competențe sociale și personale
Abilități socio-emoționale dezvoltate: 

 a recunoaște stresul, sursa lui și diferitele modalități de a face față stresului
a cunoaște propriile reacții la stres
familiarizarea cu modalități de ameliorare a tensiunilor emoționale

Alte competențe cheie dezvoltate:

Metoda terapeutică utilizată:  terapie prin artă 

Tehnicile folosite:  discuția, conversația

Motivul pentru alegerea metodelor: 

Profesor de limbă străină sau diriginte 

foi de lucru, o tablă și o cretă
muzică relaxantă,
foi de hârtie, creioane și/sau markere pentru a realiza un poster

Faza de pregătire 10 min
Faza de implementare 20-30 min
Aprofundare 20 min.

 Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durata):

Vârstă grupului: 10-11 ani 

Numărul de persoane dintr-un
grup: 10-12 elevi Elevii cu dificultăți emoționale,

obstacole sociale și economice.
 

dobândirea abilităților de gândire pozitivă, aducerea unei schimbări în atitudinile tinerilor
față de viață și lume și tratarea situațiilor dificile și stresante mai degrabă ca pe o
provocare decât ca pe o amenințare.

Implementare:
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 Profesorul împarte clasa în echipe de 3-4 elevi și le distribuie fișele de lucru. Fiecare echipă
trebuie să determine răspunsul la următoarele întrebări:
Cu ce asociezi cuvântul stres?
Ce situatii te stresează pe tine?
Ce simți când te confrunți cu o situație stresantă?
Ce este stresul?
Profesorul rezumă ceea ce au spus elevii.
Profesorul distribuie fișe de lucru cu diferite reacții la stres.
Elevii își marchează propriile moduri de a face față situațiilor stresante, iar profesorul le scrie pe
tablă pe cele mai frecvente - împreună identifică și evidențiază acele acțiuni care sunt de natură
pozitivă.
Profesorul le sugerează elevilor alte modalități de a face față tensiunii excesive: diverse tehnici de
relaxare, proiectarea de evenimente pozitive, gândirea pozitivă și vizualizarea.
- exercitii simple de relaxare si relaxare musculara

Titlul activității: Stresul nu e ok

Realizarea de postere despre stres și modalități de a face față acestuia - activitate pentru a
rezuma ora și modalitate de evaluare. 

Implementare:

Mai multe detalii:
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 Profesorul împarte clasa în echipe de 3-4 elevi și le distribuie fișele de lucru. Fiecare echipă
trebuie să determine răspunsul la următoarele întrebări:
Cu ce asociezi cuvântul stres?
Ce situatii te stresează pe tine?
Ce simți când te confrunți cu o situație stresantă?
Ce este stresul?
Profesorul rezumă ceea ce au spus elevii.
Profesorul distribuie fișe de lucru cu diferite reacții la stres.
Elevii își marchează propriile moduri de a face față situațiilor stresante, iar profesorul le scrie pe
tablă pe cele mai frecvente - împreună identifică și evidențiază acele acțiuni care sunt de natură
pozitivă.
Profesorul le sugerează elevilor alte modalități de a face față tensiunii excesive: diverse tehnici de
relaxare, proiectarea de evenimente pozitive, gândirea pozitivă și vizualizarea.
- exercitii simple de relaxare si relaxare musculara

Titlul activității: Stresul nu e ok

Realizarea de postere despre stres și modalități de a face față acestuia - activitate pentru a
rezuma ora și modalitate de evaluare. 

Implementare:

Mai multe detalii:



Titlul activității: Suntem empatici 

stimularea și încurajarea abilităților de percepție ale elevilor
învăţarea despre emoţii
dezvoltarea creativității și a gândirii independente

 Abilități socio-emoționale dezvoltate:

receptarea și înțelegerea mesajelor auditive
interpretarea textelor de basme folosind limbajul trupului, gesturile și atribuirea de
caracteristici umane obiectelor
eliminarea tensiunii și stresului asociate cu oferirea de răspunsuri spontane în limba
engleză

Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metode terapeutice utilizate: metoda Total physical response, pantomimă, teatru 

Tehnicile folosite:  discuția, actorie 

Motivul pentru alegerea metodelor: 

profesor de engleză

o tablă și o cretă
cărți cu fețe
cercuri de plastic pentru gimnastică 
diferite obiecte în funcție de nevoi (pentru teatru)

Faza de pregătire 10 min
Faze de implementare 20-30 min
Aprofundare 10 min

Resurse umane necesare:

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durata):

Vârsta grupului: 10-12 ani 

Numărul de persoane dintr-un
grup: 10-16 elevi Copii timizi, introvertiți, cu probleme

de vorbire. 
 

Învățăceii nu simt nicio anxietate cu privire la nevoia de a răspunde la textul pe care îl ascultă,
totul este despre ascultare și propria viziune asupra interpretării folosind expresii faciale,
mișcarea corpului și obiectele disponibile în jurul său, mișcarea corpului determină întinderea
mușchilor și deci o mai mare libertate de interpretare.

Implementare:
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Pasul 1 Profesorul face brainstorming cu elevii despre diferite emoții pe care le pot numi în
engleză.

Pasul 2 Profesorii arată cărți cu fețe care ilustrează diferite emoții. Elevii arată/ imită acele emoții
folosindu-se de corpurile și fețele lor.

Pasul 3 Elevii citesc textul unui basm (sau basme - depinde de cunoștințele de limba engleză)

Pasul 4 Elevii joacă teatru și fac pantomimă cu personaje descrise în basme. Pot folosi obiecte
diferite, ex. hula hoops drept cadru pentru actorie (vezi imaginea de mai jos).

Titlul activității: Suntem empatici 

Discuție și evaluare. 

Implementare:

Mai multe detalii:



Vârstă grupului: 7-8 ani 

Numărul persoanelor dintr-un
grup: 15 eleviElevii cu probleme sociale.

 

Titlul activității: Competențe sociale realizate prin
jocuri: transport, culori, ce s-a schimbat

dezvoltarea competențelor sociale
dezvoltarea competențelor emoționale

Abilități socio-emoționale dezvoltate:

cooperarea
comunicarea într-un grup 
gândire tactică 
agilitate și coordonare motorie 

Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metodele terapeutice utilizate:  jocul

Tehnicile folosite:  jocul, lucrul în grup 

Motivul pentru alegerea metodelor: 

Implementare:

profesorul de educație fizică și sport sau dirigintele 

resurse materiale: un bucată mare de material, o bandă elastică
cerințe spațiale: o sală încăpătoare 

Faza de pregătire 5 min
Faza de implementare 20-30 min
Aprofundare 10 min.

Resurse umane necesare: 

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durata):

Profesorul asigură un spațiu suficient de încăpător pentru clasă, pregătește echipamentul
necesar.

Predarea cooperării și comunicării într-un grup prin joc și mișcare în comun
Creșterea încrederii în forțele proprii, exersarea empatiei, conștientizarea de
sine prin identificarea calităților personale pozitive și recunoașterea calităților
pozitive ale celorlalți.
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Transport - participanții țin banda elastică întinsă cu un vas cu apă în picioare. Sarcina grupului
este de a muta banda elastică într-un loc prestabilit. În locul vasului cu apă poate fi folosit un alt fel
de suport.

Culori - participanții dansează pe ritmul muzicii în jurul bucății de material. Când muzica se
oprește, participanții se opresc pe o anumită culoare atribuită de către lider.

Jocul numerelor - participanții țin bucata de material de capete și numără până la patru (fiecare
își memorează numărul). La  semnalul liderului, grupul se deplasează spre stânga printr-un pas
înapoi. Liderul strigă, apoi, numerele de la 1 la 4. Cei marcați cu numere dau drumul materialului și
se rotesc în direcția opusă, spre dreapta, încercând să revină la poziția lor cât mai repede posibil.
Prima persoană care face acest lucru câștigă. În loc de numere, copiii pot fi chemați conform altor
criterii, cum ar fi culoarea părului, culoarea îmbrăcămintei etc.

Ce s-a schimbat -  participanții stau în cerc cu ochii închiși ținând o bucata de material la nivelul
taliei. Facilitatorul alege o persoană (pot fi mai multe) care va trece sub bucata de material. Apoi,
toată lumea deschide ochii și ghicește cine se află sub material. În locul unei persoane, sub bucata
de material pot fi aranjate mai multe obiecte și pot fi adăugate sau luate lucruri de acolo.

Titlul activității: Competențe sociale realizate
prin jocuri: transport, culori, ce s-a schimbat 

Implementare:

Relaxare și răcorire. 

Mai multe detalii:



Vârstă grupului: 7-8 ani 

Numărul persoanelor dintr-un
grup: 15 elevi Elevii cu probleme sociale. 

 

Titlul activității: Competențe sociale realizate prin jocuri:
prinde coletul, clătita, salată de fructe, rechinul

dezvoltarea competențelor sociale
dezvoltarea competențelor emoționale 

Abilități socio-emoționale dezvoltate: 

cooperarea, toleranța, asertivitate
comunicarea într-un grup
gândirea tactică
agilitatea și coordonarea motorie 
rezolvarea pașnică a conflictelor

Alte competențe cheie dezvoltate: 

Metodele terapeutice utilizate:  jocul

Tehnicile folosite:  jocul, lucrul în grup 

Motivul pentru alegerea metodelor: 

Implementare:

profesorul de educație fizică și sport sau dirigintele  

resurse materiale: o bucată mare de material , o bandă elastică 
cerințe spațiale: o sală încăpătoare 

Faza de pregătire 5 min
Faza de implementare 20-30 min
Aprofundare 10 min.

Resurse umane necesare: 

Resurse materiale necesare:

Resurse de timp (durata):

Profesorul asigură un spațiu suficient de încăpător pentru clasă, pregătește echipamentul
necesar.

Creșterea încrederii în forțele proprii, exersarea empatiei, conștientizarea de sine prin
identificarea calităților personale pozitive și recunoașterea calităților pozitive ale celorlalți.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

Prinde coletul- grupul formează un cerc, ținând în mână bucata de material pe care se pune o minge.
O persoană desemnată ocupă un loc sub banda elastică întinzându-și mâinile prin deschiderea ei.
Sarcina jucătorilor este să ghideze mingea astfel încât să ajungă în cercul format cu banda elastică. 

Clătita - persoana întinsă pe capătul benzii elastice este înfășurată de către colegi, însă capul trebuie
să rămână în afara benzii. Persoana în cauză încearcă să se dezlege pe cont propriu.

Salată de fructe - participanții țin bucata de material de capete. Participanții sunt împărțiți în patru
sau cinci tipuri de fructe, de exemplu: pere, banane, lămâi, căpșuni, kiwi etc.  Grupul scutură bucata de
material, iar când bucata de material este sus, liderul numește un tip de fruct, iar oamenii aparținând
acelor tipuri de fructe aleargă pe sub bucata de material, schimbându-și locurile și prinzându-se de
celelalte capete de material. La semnalul „salată de fructe” - toată lumea își schimbă locul.

Rechinul - doi copii sunt ascunși sub bucata de material, iar restul stau pe marginea materialului,
ținând bucata de material la înălțimea umărului și având picioarele ascunse sub bucata de material.
Alte două persoane se plimbă în jurul materialului - aceștia sunt "apărătorii". Copiii ascunși sub praștie
-  "rechinii” - se rotesc sub bucata de material  și aleg o persoană pe care să o tragă de picioare sub
bucata de material. Apărătorii pot salva  persoanele atacate de a fi trase sub bucata de material, însă
când un copil este tras până la jumătatea trunchiului sub material, acesta devine automat un rechin.

Titlul activității: Competențe sociale realizate prin jocuri:
prinde coletul, clătita, salată de fructe, rechinul

Implementare:

Relaxare și răcorire. Mai multe detalii:



Titlul activității: O vizită privată

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Empatie, conștientizarea sentimentelor și gândurilor celorlalți

Tehnica folosită: exprimare verbală, lucru în grup

Resurse umane necesare
• Profesorii, Consilierul școlii, Directorul școlii
Resurse materiale necesare
• Cerințe de spațiu: Azil de bătrâni, parc
• Cerințe materiale: Camera video, formularul de permisiune al părinților (întrucât activitatea este 
in afara școlii) , hârtie, pix
Timp(durata):
• Faza de pregătire 10 min. Faza de implementare 40 m.  Continuare 20min.

Secvența 1
Pasul 1– Studenții vorbesc cu oamenii de la azilul de bătrâni. 

Alte competențe cheie dezvoltate:
- Cooperare, asumarea responsabilității și încrederea în sine

 

Metoda terapeutică utilizată: terapia bazată pe emoții

Motivul alegerii metodei: Această activitate le va permite elevilor să înțeleagă ce simt alții și ce
cred alții și îi ajută să își asume responsabilități într-un grup.

Elevii cu risc de abandon școlar  și/sau
obstacole sociale.

Profesorii le spun elevilor să pregătească întrebările care vor fi adresate persoanelor 
din azilul de bătrâni. Ei fac o programare în prealabil.

Vârsta elevilor: 10 -14 ani

Numărul de elevi din grup: 10 elevi

Implementare:



 Pasul 2: Ei le pun întrebările pe care le-au pregătit de dinainte
 Pasul 3: Ei iau notițe, filmează și fac poze
 Pasul 4: Este un pas opțional. Elevii ar putea să citească o carte impreună cu ei.

Titlul activității: O vizită privată

La sfârșitul activității, aceste întrebări sunt adresate pentru a măsura impactul activității asupra 
elevilor.
- Cum te-ai simțit în timpul și după vizită?
- Cum s-au simțit cei din azilul de bătrâni în timpul vizitei?
- Cum te-ai simți dacă ai locui acolo?
- Dacă ai locui acolo, ce te-ar face fericit?

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

Mai multe detalii:



Titlul activității: Puzzle-ul emoțiilor

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Abilitatea socio-emoțională dezvoltată -receptivitate, curiozitate, toleranță, creativitate, 
empatie, încredere, cooperare, armonie

Alte competențe cheie dezvoltate:
-Conștientizarea și competența de exprimare culturală

Metoda terapeutică utilizată: Terapie ocupațională (cu abilități manuale), terapie de grup

Tehnica folosită: analiza, descrierea și aprecierea, verbalizarea
 

Motivul alegerii metodei: Această activitate creează contexte de învățare distractive în
concordanță cu nevoile copilului de a optimiza gestionarea emoțiilor proprii și ale celorlalți. Ea 
dezvoltă capacitățile intuitive și creative ale elevilor, le crește stima de sine și contribuie la 
dezvoltarea câștigurilor cognitive și a abilităților motorii.

Elevii cu risc de abandon școlar și/sau 
obstacole sociale. 

Furnizarea materialelor necesare.
Resurse umane necesare:
· Profesor de artă, psiholog
Resurse materiale necesare:
·Cerințe de spațiu: altă instituție, sală de clasă
·Cerințe materiale: lut sau plastilină, spatulă de lemn, planșetă
Resurse de timp (durata):
· Faza de pregătire 10 min.
· Faza de implementare 40 m.
· Continuare 10 min.
Grupa de vârstă: 7-12 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Grupa de vârstă: 7-12 ani
Număr de elevi într-o grupă: 10 elevi

Implementare:



Titlul activității: Puzzle-ul emoțiilor

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

Pasul 1 Profesorul de artă va grupa elevii în 3 echipe. (ordine alfabetică)
Pasul 2 Copiii vor face un puzzle de lut. Fiecare echipă va primi un bilet cu un cuvânt care exprimă o 
emoție (bucurie, tristețe, furie) și va fi rugată să le exprime vizual (ex. soare, nor, fulger, vârtej) în 
basorelief.
Pasul-4 Ei vor trebui să creeze individual piesele de puzzle care la finalul lucrării trebuie asamblate și 
să formeze un tot unitar care să cuprindă imaginea echivalentă cu emoția.
Pasul-5-Ei își vor distribui singuri rolurile și responsabilitățile în cadrul microgrupului. La final, 
participanții vor primi piesele unei alte echipe și li se va cere să reconstituie imaginea creată și, în 
același timp, să identifice emoția.

Psihologul și profesorul de artă vor lua în considerare și vor nota pe fișa de activități:
•Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere
   (prin intermediul jocului de explorare psiho-senzorială).
•Cooperarea în conceperea unui proiect comun.
•Capacitatea de a finaliza lucrarea.

Mai multe detalii:

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


Titlul activității: Vizita la căsuța din basme

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Identificarea emoțiilor și înțelegerea diferitelor emoții, dezvoltarea competențelor de 
creativitate

Alte competențe cheie dezvoltate:
-Încrederea în sine, capacitatea de a exprima emoția și conștientizarea culturală

Metoda terapeutică utilizată: Terapia bazată pe emoții

Tehnica folosită: Exprimarea verbală, ascultarea și povestirea

Motivul alegerii metodei: Elevii pot înțelege punctele forte și punctele slabe ale diferitelor emoții 
ascunse în diferitele personaje ale basmului. Ei își pot dezvolta încrederea în sine. Prin activitatea 
de povestire se contribuie la capacitatea elevilor de a se exprima verbal.

Elevii cu risc de abandon școlar și/sau 
obstacole sociale.

Profesorul explică elevilor cum să procedeze în activitate.
Resurse umane necesare:
·Profesori de engleză și de clasă
Resurse materiale necesare:
·Cerințe de spațiu: Casa de basm
·Cerințe materiale: Cuburi de basm
Resurse de timp (durata):
·Fază de pregătire 10 min.
·Faza de implementare 40 m.
· Continuare 20 min.

Grupa de vârstă: 10-13 ani

Număr de elevi într-o grupă: 10 elevi

Secvența 1:
Pasul 1 – Elevii vizitează Casa din Basme.
Pasul 2: Ei ascultă povestea spusă de profesorul lor. Discută pe marginea poveștii.
Pasul 3: Ei spun povești folosindu-se de cuburi.

Implementare:



 Pasul 2: Ei pun întrebările pe care le-au pregătit în prealabil.
  Pasul 3: Ei iau notițe, filmează și fac fotografii.
  Pasul 4: Este un pas opțional. Elevii pot face o activitate de citire cu ei.

Titlul activității: Vizita la căsuța din basme

 Profesorul le face elevilor un tur al casei de basm, iar elevii ascultă povești în casa de basm. 
Deoarece eroii poveștii sunt emoții, care sunt și personajele poveștii, profesorul le cere 
impresiile despre poveste și le cere să-și exprime preferințele cu privire la diferitele emoții și 
personaje descrise în poveste.
  Elevii sunt rugați să spună povești creative folosindu-se de cuburile de basme. Elevii care spun 
povești sunt întrebați cum s-au simțit în timpul povestirii.

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
 

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Oglinda

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Dezvoltare emoțională și abilități sociale

Alte competențe cheie dezvoltate:
-Comunicare de grup, identificarea limbajului mimico-gestual  

Metoda terapeutică folosită: jocul, dansul, ludo-terapia

Tehnici folosite: jocul, dezbaterea, lucrul in perechi, imitare

Motivul alegerii metodei: Cresterea increderii in propriile forte si exersarea analizei mimico- 
gestuale, exersarea empatiei. Conștientizarea de sine prin identificarea caracteristicilor personale 
pozitive și recunoașterea atributelor pozitive ale altor colegi.

Elevi cu părinți în străinătate, familii 
monoparentale

Implementare

Grupa de varsta: 10-14 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Profesorul se asigură că există suficient spațiu pentru activitate, 10-12 scaune, hârtie A4 și scotch și pixuri
Resurse umane necesare:
• tip de profesor: profesor la clasă, profesor de educație socială
• tip de terapeut: consilier
Resurse materiale necesare:
• Cerințe de spațiu: sală de calculatoare cu/sau la un centru educațional special/cu un expert dintr-un
centru de nevoi educaționale speciale
• Cerințe materiale: pixuri, creioane, coli A4, scotch
Resurse de timp (durata):
• Faza de pregătire 5 min.
• Faza de implementare 35 m.
• Aprofundare 10 min.

Secvența 1:
         Pasul 1 – Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte doi. Un elev este A și al doilea B. A imită o 
acțiune, iar B trebuie să mimeze exact la fel, în același timp, pentru a fi oglinda partenerului. Apoi elevii își 
schimbă locul și reiau exercițiul.
  Pasul 2 – Profesorul inițiază activitatea „Eu și oglinda mea”
• Profesorul scrie titlul „Ce vă place la mine?” Pe tablă și le cere elevilor să o copieze pe o foaie. Apoi, 
consilierul le cere elevilor să scrie pe foaie cinci atribute personale și să le numere de la 1 la 5, în ordine. 
Când au terminat, elevii pun foile deoparte.
• Profesorul le cere elevilor să ia pe spate o altă foaie de hârtie (cu scotch sau ac cu gamalie) și le cere să 
treacă la colegii lor și să scrie pe foaia din spate ceva ce ei apreciază.



Profesorul se asigură că există suficient spațiu pentru activitatea 10-12 scaune, hârtie A4 
și scotch și pixuri
Resurse umane necesare:
• tip de profesor: profesor de clasă, profesor de educație socială
• tip de terapeut: coincular
Resurse materiale necesare:
• Cerințe de spațiu: sală de calculatoare cu/sau la un centru educațional special/cu un expert dintr- 
un centru de nevoi educaționale speciale
• Cerințe materiale: pixuri, creioane, coli A4, scotch
Resurse de timp (durata):
• Faza pregătitoare 5 min.
• Faza de implementare 35 m.
• Urmărire 10 min.

Secvența 1:
        Pasul 1 – Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte doi. Un elev este A și al doilea B. A imită o 
acțiune, iar B trebuie să mimeze exact la fel, în același timp, pentru a fi oglinda partenerului. Apoi elevii 
își schimbă locul și reiau exercițiul.
 Pasul 2 – Profesorul inițiază activitatea „Eu și oglinda mea”
• Profesorul scrie titlul „Ce vă place la mine?” Pe tablă și le cere elevilor să o copieze pe o foaie. Apoi, 
consilierul le cere elevilor să scrie pe foaie cinci atribute personale și să le numere de la 1 la 5, în 
ordine. Când au terminat, elevii pun foile deoparte.
• Profesorul le cere elevilor să ia pe spate o altă foaie de hârtie (cu scotch sau ac cu gem) și le cere să
treacă la colegii lor și să scrie pe foaia din spate ceva ce apreciază.

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
 Dezvoltare emoțională și abilități sociale

 Alte competențe cheie dezvoltate:
-Comunicare de grup, identificarea limbajului mimico-gestual

 Metoda terapeutică utilizată: Joc, dans și ludoterapia

Tehnica folosită: joc, dezbatere, lucru în 2, imitație

Motivul alegerii metodei: Cresterea increderii in propriile forte si exersarea analizei
mimico-gestuale, exersarea empatiei. Conștientizarea de sine prin identificarea 
caracteristicilor personale pozitive și recunoașterea atributelor pozitive ale altor colegi.

Elevi cu părinți în străinătate, familii 
monoparentale

 

Grupa de varsta: 10-14 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Titlul activității: Oglinda

Implementare:



Titlul activității: Trei caracteristici

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Sociabilitatea

Alte competențe cheie dezvoltate:
-Comunicare de grup, identificarea limbajului mimico-gestual

Metoda terapeutică utilizată: Logopedie

Tehnica folosită: exprimarea verbală, analiza

Motivul alegerii metodei: Cu această activitate elevii se analizează pe ei înșiși și pe prietenii lor și 
încearcă să se cunoască mai bine, astfel încât să se simtă mai confortabil și să aibă o comunicare 
puternică. Cunoașterea mai mult îi va face să se simtă mai încrezători în grupul lor.

Elevi cu risc de abandon școlar și/sau 
obstacole sociale (Elevi cu părinți care 

lucrează în străinătate, familii 
monoparentale)

Implementare:

Grupa de varsta: 10-14 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Profesorul dă fiecărui elev o hârtie și un creion
 Resurse umane necesare:
tip de profesor: profesor de limbă
tip de terapeut: consilier
Resurse materiale necesare:
                      Cerințe de spațiu: clasă
                      Cerințe materiale: hârtie, creion (pentru fiecare elev) și o fișă de lucru cutie
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire 20 min.
Faza de implementare 35 m.
Aprofundare 10 min.

Secvența 1:
  Pasul 1 – Consilierul le spune studenților:
„Te rog scrie 3 caracteristici despre tine. Dar aceste caracteristici nu ar trebui să se refere la aspectul
tău fizic sau la caracteristicile (trăsăturile) cunoscute de toată lumea.



Titlul activității: Trei caracteristici

 
https://www.youtube.com/watch?

v=t06wrReHpI8
 

Pasul 2: Consilierul le spune studenților
  „Acum, îndoiți hârtiile și puneți-le în cutie, vă rog.” (sau pe masa profesorului) Apoi fiecare elev ia la
întâmplare o hârtie din cutie și citește cu voce tare. După ce a citit cu voce tare, studentul încearcă să
ghicească/găsească cine este studentul. (Elevul poate face doar 2 ghiciri) Dacă elevul nu poate găsi
persoana potrivită, ea cere grupului să găsească persoana respectivă. Dacă grupul nu poate găsi
persoana potrivită, studentul (care a scris lucrarea) explică.
  Pasul 3: Consilierul pune întrebări studenților, cum ar fi:
  A fost dificil să scrii despre trăsăturile tale și despre tine?
  Ați învățat / ați descoperit lucruri / caracteristici noi despre prietenii dvs.?
  Ai descoperit lucruri noi despre prietenii tăi?
  După activitate te-ai simțit mai aproape de prietenii tăi?

TActivitatea poate fi continuată cu o activitate în care elevii își aleg un prieten și îi spun că
„Tocmai am aflat că ești ………… timid/ generos etc.……….

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Emoții și dans

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Dezvoltarea socio-emoțională și dezvoltarea creativității

Alte competențe cheie dezvoltate:
-creșterea stimei de sine și relaxare  

Metoda terapeutică utilizată: Jocul prin dans/ludoterapie și meloterapie

Tehnica folosită: Dezbatere, conversație, joc, dans

Motivul alegerii metodei: Stimularea creativității în mișcare, a sentimentului de apartenență la 
grup și identificarea emoțiilor fundamentale prin meloterapie și dans

Elevii cu familii monoparentale – elevii cu 
risc de părăsire timpurie a școlii sau grupuri 

socio-economic dezavantajate.
 

Implementare:

Grupa de varsta: 10-14 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Profesorul pregătește sala de clasă, 10 scaune, se asigură că are cele 10 cântece, întrebările pentru 
dezbatere, anexa.
Resurse umane necesare:
tip de profesor: profesor de muzică
tip de terapeut: consilier
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: sala calculatoare
Cerințe materiale: magnetofon și multe compilații, genuri de muzică (vals, rock, muzică clasică, 
ritmuri africane etc.),
Fisa de lucru

Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire: 20 min
Faza de implementare: 35 min
Aprofundare: 10 min.

Secvența 1:
         Pasul 1 – Consilierul invită elevii participanți să stea într-un cerc în jurul profesorului consilier și al 
profesorului de muzică. Consilierul invită studenții să completeze următoarea propoziție:
Astăzi sunt ..... numesc o culoare (albastru) și simt... (emoție).



Pasul 2: Consilierul invită elevii să danseze, spunând că sarcina lor este să inventeze un dans în care
singurul obiectiv este să fie în ritmul muzicii. Consilierul avertizează grupul că, în timpul improvizației,
tipul de muzică va varia adesea și fiecare va trebui să se adapteze la noul ritm cât mai curând posibil.
După ce totul va fi explicat, vor auzi melodii, propunând cel puțin zece piese muzicale diferite, care pot
dura aproximativ 2-3 minute fiecare.

Pasul 3: După terminarea improvizației, consilierul adună grupul într-un cerc și le cere elevilor să
completeze fișa de lucru.
 În tabel elevii identifică fiecare piesă muzicală și ordinea.
 Următorul pas este identificarea polarității emoțiilor însoțite de variațiile muzicale.
 În situația în care consilierul observă un elev care este complet fără ritm, acesta poate interveni
dansând cu el pentru a transmite simțul ritmului. Dacă se dorește ghidarea grupului către o descărcare
de energie, este indicat să se folosească ritmuri africane, deoarece acestea creează legături puternice
cu pământul și, ritmic, duc la o descărcare sau reîncărcare energetică importantă.

 Pasul 4: Se inițiază dezbaterea de cei doi profesori, iar elevii răspund la întrebări:
Care au fost cele 10 piese? Ordinea corecta este......
Cum te-ai simțit când ai dansat? A fost o experiență pozitivă/negativă?
Ai reușit să inventezi pași în toate genurile?
Unde ai intampinat dificultati?
Ce părți ți-au plăcut și care nu ți-au plăcut?
Ce ai simțit despre diferitele piese alese? Denumiți emoția.
Ce amintiri iti trezesc?
Ce fel de muzică s-a simțit mai bine sau mai rău?
De ce ascultăm muzică?
Ce zici de dans?
De ce unii au ales să le placă unele piese și altora nu?

Titlul activității: Emoții și dans

 
 

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

Activitatea poate fi continuată cu o activitate în care elevii prezintă un cântec preferat și implică grupul în dans.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Cutia emoțiilor

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Antrenare pentru introspecție și identificarea 
nevoilor. - Activarea canalelor de comunicare între profesori și elevi

Altă competență-cheie dezvoltată: Conștientizarea emoțiilor personale și ale altora și 
detectarea diferitelor căi de a face față problemelor și emoțiilor negative.

Metoda terapeutică utilizată:
Terapia prin joc, terapia expresivă și terapia de management al emoțiilor

Tehnica utilizată: Activități de exprimare scrisă și verbală

Motivul alegerii metodei: Activitatea va afecta în mod pozitiv ținta deoarece elevii au
posibilitatea de a-și exprima, la început în mod anonim, problemele și emoțiile și apoi au șansa
de a face față emoțiilor lor negative cu ajutorul altor elevi. . Această tehnică permite profesorului
să mențină deschise canalele de comunicare profunde și să monitorizeze starea de spirit a
fiecărui elev. Copiii care nu lasă niciodată mesaje, alții care lasă prea multe, conținutul mesajelor
și multe altele, detectabile în discuția de grup, sunt un indice important de evaluare.

Elevii cu risc de abandon școlar și 
dificultăți emoționale

 

Implementare:

Grupa de varsta: 10-14 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Profesorii explică grupului.
Resurse umane necesare:
Tip de profesor: profesori de limbi străine.
tip de terapeut: --
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: clasă
Cerințe materiale: Cutie de carton.
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire: 10 min
Faza de implementare: 20 min
Aprofundare: 20 min



Secvența 1:
Pasul 1: Elevii creează o cutie. •
Pasul 2: Profesorii invită elevii să pună în cutie mesajele despre sentimentele rele din cauza unor
posibile situații nefericite
Pasul 3: Profesorii stau într-un semicerc cu elevii. • Profesorii vor citi mesajele cu voce tare. •
Profesorii invită elevii să-și comenteze emoțiile dacă doresc. • Direcția activității didactice va fi
discretă, având o grijă deosebită să nu neglijeze niciun mesaj.

Titlul activității: Cutia emoțiilor

 
https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk

 
 
 

Profesorii invită elevii să găsească o posibilă soluție pentru a evita, a îmbunătăți, a rezolva problemele 
care au declanșat emoțiile negative.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Decizii pripite

Abilități socio-emoționale dezvoltate: asertivitate și management al conflictelor

Altă competență cheie dezvoltată: Conștientizarea interacțiunii sociale și a negocierii

Metoda terapeutică utilizată: Jocul de rol

Tehnica utilizată: Dezbaterea

Motivul alegerii metodei: Scopul activității este de a stimula elevii să-și dezvolte competențe 
precum exprimarea clară, prezentarea, ascultarea și oferirea de feedback. Jocul de rol îi ajută să 
realizeze că oamenii judecă adesea după exterior și cât de important este să devină conștienți 
de abordările incorecte de bază în interacțiunea socială.

Elevi cu dificultăți educaționale, elevi cu 
risc de abandon școlar,

obstacole sociale.
 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 11-12 ani
Număr de elevi într-un grup: 16 elevi

În funcție de asemănările găsite, profesorul poate forma grupuri în clasă cu elevi care au
interese similare. Asemănările vor sta la baza cooperării și unificării. Dacă și când apar conflicte
între elevi, profesorul poate sublinia asemănările dintre elevi și le poate cere să caute înțelegere
reciprocă.

Resurse umane necesare:
tip de profesor: profesor de engleză și matematică
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: grădină
Cerințe materiale: nu este nevoie de material.
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire: 5 min.
Faza de implementare: 25 min
Aprofundare: 5 min

Secvența 1:
Pasul 1 – Profesorul enumeră câteva greșeli pe care le fac oamenii și cere clasei să se mute în cele 7 
locuri ale grădinii în funcție de greșelile pe care le-au făcut.

1. Efectul Hello: o caracteristică a unei persoane ne atrage atenția; poate fi pozitiv sau negativ de ex. 
judecăm pe cineva după notele pe care le primește la școală sau după cum se îmbracă.
2. Prima impresie: avem prima impresie în momentul în care întâlnim individul în persoană.



3. Eroare logică: judecăm pe cineva pe baza unei caracteristici de personalitate, de ex. un bărbat înalt
este automat un apărător al femeilor; prejudecata împotriva blondelor (prostia), etc.
4. Efect de reținere: avem tendința de a judeca oamenii pe care îi placem mai puțin aspru decât pe
alții. Simpatia poate induce în eroare.
5. Efectul statutului social: Comportament diferit față de oamenii din straturile inferioare și superioare
ale societății. (de exemplu, profesor, politician, doctor, manager, muncitor).
6. Proiecție: Autoproiectarea asupra unei alte persoane. De exemplu. părinții își obligau copiii să
urmeze o anumită facultate la care doreau să meargă (dar nu puteau sau nu), îi împingeau să facă
lucruri la care eșuau etc.
7. Prejudecăți și stereotipuri: Opiniile stabilite, false denaturează realitatea. De exemplu, germanii
sunt răi (pe baza imaginii germanilor din cel de-al doilea război mondial)

Titlul activității: Decizii pripite

https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk
 
 
 
 

Elevii intră în contact cu alte persoane în mod continuu. Profesorul îi ajută pe elevi să nu judece
oamenii după felul în care arată, după prima impresie, prejudecăți sau stereotipuri. El îi sfătuiește să
evite judecata pripită. Profesorul poate organiza din când în când sesiuni în care elevii își împărtășesc
experiența și să ofere exemple din viața lor de zi cu zi pentru o judecata pripită și evitarea cu succes a
judecății imprudente.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Balonul

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Pentru a crea o conștientizare a gestionării furiei

Altă competență cheie dezvoltată: Empatie

Metoda terapeutică utilizată: Terapia bazată pe emoții

Tehnica folosită: Expresii verbale

Motivul alegerii metodei: Pentru a controla furia

Elevii expuși riscului de abandon școlar 
și/sau obstacole sociale.

 
 
 
 Implementare

Grupa de varsta: 10-13 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Elevii sunt rugați să aducă niște baloane.
Cerințe de spațiu: grădina școlii sau clasă
Resurse umane necesare: Consilier de orientare
Resurse materiale necesare: 10-13 baloane (unul pentru fiecare elev)
Resurse de timp (durata): 45 min.
·Fază de pregătire 5 min.
·Performanță 30 min.
· Aprofundare 10 min.

Secvența 1:
 Pasul 1 – Elevii sunt rugați să stea într-un cerc.
 Pasul 2 – Profesorul le spune elevilor că furia fiecăruia este diferită de ceilalți. El/ea vrea să-și
imagineze că toată lumea merge cu un balon de furie. Baloanele unora sunt mai mari (mai mult aer
în ele) decât altele și explodează cu o mică atingere. Baloanele unor oameni sunt mai mici (mai puțin
aer) și nu se sparg ușor. Balonul unor oameni se umflă rapid și explodează rapid, iar baloanele unor
oameni se umflă încet și nu explodează ușor. Asta înseamnă că toți sunt diferiți unul față de celălalt
în ceea ce privește furia. Din acest motiv, fiecare trebuie să-și găsească propriul mod de control al
furiei. Un eveniment nu ne afectează în același mod. Nu ne supărăm pe aceleași lucruri. Uneori
spunem: "Nu există nimic de supărat. De ce este el/ea supărat acum?" Profesorul dorește ca elevii să
se gândească la propriul balon de furie: Se umflă încet/rapid? Ce vă face baloanele să se umfle? Ce
faci când se umflă baloanele? .În acest fel elevii sunt conștienți de sentimentul de furie.



Pasul 3: Elevilor li se dă un balon (câte unul pentru fiecare), iar profesorul le citește câteva situații și le
cere să umfle baloanele pentru a arăta cât de mult se enervează.
-Unul dintre prietenii tăi ți-a copiat temele. Nu știi asta și ai notă scăzută.
-Părinții tăi nu te lasă să mergi la petrecerea prietenului tău.
-Părinții tăi nu îți cumpără pantofii care ți-au plăcut.
-Prietenul tău își bate joc de noua ta coafură.. 
-Obții cea mai mică notă din clasă. 
Elevii umflă baloanele pentru a arăta cât de mult se enervează. Elevii văd că unele baloane sunt mai
mari, altele sunt mai mici și au conștientizează că furia fiecăruia este diferită.

Titlul activității: Balonul

https://www.youtube.com/watch?
v=60Q1QKzWnxQ&t=17s 

 
 
 
 
 

Studenților li se pun câteva întrebări pentru feedback.
·De ce sunt baloanele de dimensiuni diferite?
· Se schimbă furia de la o persoană la alta?
· Metoda de control al furiei este aceeași pentru toată 
lumea?

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Atelier de teatru

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Dezvoltarea socio-emoțională și dezvoltarea creativității

Alte competențe cheie dezvoltate: construirea încrederii și siguranței de sine, autocontrolul 
emoțiilor, cooperarea eficientă în grup

Metoda terapeutică utilizată: Terapia de grup

Tehnica folosită: conversație, interviu, intrarea in rol, poveste independentă, scene și situații 
improvizate, punere în scenă, exerciții pantomimice, imagini vii- sculptură

Motivul alegerii metodei: Creșterea abilităților sociale prin rezolvarea creativă a conflictelor 
între semeni

Elevii cu familii monoparentale – elevii cu
risc de abandon școlar sau grupuri socio-

economic dezavantajate.
 
 
 Implementare:

Grupa de varsta: 10-14 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Profesorul pregătește sala de clasă, pregătește recuzită pe care o va folosi în timpul
exercițiilor, hârtie fotocopiată și markere colorate și verifică laptopul
Resurse umane necesare:
tip de profesor: diriginte de clasă
tip de terapeut: socioterapeut
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: o sală de clasă cu minim 15 scaune, spațiu pentru jocuri de rol
Cerințe materiale: hârtie A4, markere colorate, câteva elemente de recuzită, articole de folosit
pentru improvizație
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire 7 h
Faza de implementare 7 h
Aprofundare 20 - 40 min

Secvența 1:
Pasul 1 – Emiterea vocii: exersați mușchii și exercițiile vocale, jocuri bazate pe sunete, exerciții de 
îmbunătățire a posturii corporale, relaxare
Pasul 2: Cursuri de recitare: exerciții care ajută la îmbunătățirea memoriei, a concentrării și a 
abilităților de învățare rapidă, vizionarea unor performanțe grozave la televizor, la teatru sau operă, 
exerciții pentru a face față fricii și timidității
  - participarea la spectacole, spectacole, evenimente caritabile ale școlii



Pasul 3: Prezența la spectacol la școală, evenimente caritabile, tabără: participarea la spectacole, 
 tabere, construirea de relații emoționale cu elevii, conștientizarea problemelor sociale: sărăcia, bolile,
tulburările emoționale, capcana folosirii internetului și izolarea de oameni, vizionarea de filme
educaționale, filme documentare și întâlniri cu persoane care depășesc dificultățile sociale, exerciții de
integrare și interpretare, sarcini de actorie, exerciții de îmbunătățire a comunicării
  Pasul 4:
– Realizarea unui spectacol de teatru: trucuri de dicționar, jocuri de cuvinte, lucru asupra spectacolului
(alegerea textului, distribuția, team building, costume și decor, muzică).

Titlul activității: Atelier de teatru

 
https://www.youtube.com/watch?v=kl6kcI9SOSc

 
 
 
 
 
 

Arată performanța părinților copiilor și colegilor. Panou de discuții - spectatori și creatori

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: O poveste, două versiuni

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Stimulează abilitățile sociale în situația unui conflict

Alte competențe cheie dezvoltate:
Stimularea abilităților sociale, rezolvarea problemelor, stimularea creativitatății

Metoda terapeutică utilizată:
Terapia prin joc, ludoterapie

Tehnica folosita:
Povestirea, jocul

Motivul alegerii metodei:
Creșterea abilităților sociale prin rezolvarea creativă a conflictelor între oameni

Elevi cu părinți în străinătate,
familii cu un singur parinte.

 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 8-12 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi.

Profesorul pregătește sala de clasă, verifică laptopul și se asigură că are povestea cu
marele lup rău, setul de întrebări pentru dezbatere
Resurse umane necesare: Profesor de clasă, consilier
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: o sală de clasă cu minim 10 scaune, spațiu pentru joacă cu urșii.
Cerințe materiale: hârtie A4, pixuri, povestea „lupul cel mare și rău”
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire: 20 min
Faza de implementare: 35 min
Aprofundare :10 min.

Secvența 1:
  Pasul 1 – joc: urșii albi
Locul unde vor locui urșii albi este stabilit. Doi participanți se iau de mână unul cu celălalt (sunt urșii)
și spunând „ursii merg la vânătoare”, încep să alerge de-a lungul clasei încercând să prindă sau să
înconjoare participanții. Cei care au fost prinși se duc la „casa urșilor”. După aceea, urșii pleacă din
nou la vânătoare. Jocul se termină când toți participanții sunt prinși.
Pasul 2: Profesorul inițiază activitatea citind povestirea „lupul cel mare și cel rău”. Profesorul
organizează elevii într-un cerc în jurul său. Elevii sunt anuntati ca in aceasta activitate vor asculta o
poveste amuzanta. (Anexa 2) povestea va fi citită cu voce tare. Elevii vor asculta cu atenție. Povestea
este o interpretare diferită a acelorași evenimente date de personajele implicate în poveste, având
rolul de conștientizare a pericolului etichetării atunci când cunoști o singură variantă a poveștii.



Secvența 2: Consilierul anunță o dezbatere pe tema "O poveste, două variante".
Profesorul inițiază o dezbatere pe tema "O poveste, două variante." El/ea deschide o discuție despre
posibile modalități de interpretare a unei povești cunoscute, cunoscând variantele celor 2 personaje
implicate. Profesorul le cere elevilor să găsească diferențele și analogiile dintre această versiune și cea
originală. El/ea cere elevilor să identifice personajul al cărui punct de vedere este prezentat în povestea
inițială, să identifice cine sunt victimele și cine sunt ticăloșii din poveste. Discuția este îndreptată către
conflictul dintre personaje și se realizează o legătură cu situațiile din viața de zi cu zi. Elevii sunt rugați
să dea exemple de conflicte din experiența lor și să identifice victima și agresorul. Profesorul arată
rezolvarea pozitivă a conflictului prin cunoașterea ambelor variante și evitarea prejudecăților.
Întrebările sunt următoarele:
1. Care a fost povestea care a fost punctul nostru de plecare?
2. Ce parere aveti despre aceasta varianta?
3. Care a fost motivul conflictului?
4. Care sunt diferențele și analogiile dintre această versiune și cea originală?
5. Care a fost personajul al cărui punct de vedere a fost prezentat în varianta inițială?
6. Cine avea dreptate? De ce?
7. cine sunt victimele și cine sunt ticăloșii din poveste?
8. Este corectă interpretarea Scufiței Roșii? Dar a lupului?
9. Care crezi că este punctul de plecare al conflictului?
10. Explica ambele variante ale povestirii
11. Dați exemple de conflicte din viața voastră
12. Ce a declanșat conflictul?
13. Cine a fost agresat?
14. Care crezi că este punctul de plecare al conflictului?
15. Cum a fost rezolvat conflictul?
16. Cum ai rezolva dacă ai cunoaște ambele variante ale poveștii?

Titlul activității: O poveste, două versiuni

https://www.youtube.com/watch?v=MvQf5-
vDt_Y&t=21s

 
 
 
 
 
 
 

Următoarea activitate ar putea fi îndreptată către concepte ale termenilor de agresor, victimă,
conflict, agresiune și reformularea variantelor creative ale poveștii prezente.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Corp și emoții

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Dezvoltarea sentimentelor și a percepțiilor somatice 
legate de emoții. Dezvoltarea unei competențe adecvate de identificare și exprimare a 
emoțiilor
Alte competențe cheie dezvoltate:
dezvoltarea competențelor adecvate pentru afișarea emoțiilor

Metoda terapeutică utilizată:
Metoda psihosomatică

Tehnica folosita:
Antrenament psihosomatic

Motivul alegerii metodei:
Neputința de a recunoaște și de a gestiona emoțiile provoacă o cantitate considerabilă de boli, 
de la cele mai frecvente precum cefaleea, gastrita și colita, până la cele foarte grave precum 
anorexia psihică, patologiile hepatice și cardiovasculare. Începerea unei „pregătiri psihosomatice” 
adecvate de la o vârstă fragedă va oferi elevilor mai multe șanse de a-și dezvolta competențe 
adecvate, pentru a-și manifesta emoțiile fără a sacrifica organe sau părți ale acestora.

Dificultăți educaționale
   Obstacole sociale

Implementare:

Grupa de varsta: 9-13 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi.

Profesorul explică elevilor cum să procedeze cu activitatea.

Resurse umane necesare: profesori de engleza si turca, consilier
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: sala de clasă
Cerințe materiale: foarfece, markere de culori, foi de hârtie albe.
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire 5 min
Faza de implementare 35 min
Aprofundare 10 min

Pasul 1 Desenați propria imagine a corpului.
Pasul 2 Identificați, prin culori, părțile corpului implicate într-o emoție
Pasul 3 Asociați diferite nuanțe de culoare diferitelor emoții și diferitelor părți ale corpului implicate
în emoția exprimată



Titlul activității: Corp și emoții

https://www.youtube.com/watch?
v=zJCvIjvyNbc&t=78s

 
 
 
 
 
 
 

Profesorul poate cere elevilor să explice alegerile lor și să le compare cu ale celorlalți elevi. 
Profesorul îi va ajuta pe elevi, întrebându-i unde sunt resimțite mai ales furia și alte sentimente, 
creând identificarea cu o situație-stimul potrivită.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Colaj de emoții

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Dezvoltarea sentimentelor și a percepțiilor somatice 
legate de emoții. - Dezvoltarea unei competenţe adecvate privind exteriorizarea emoţiilor.

Alte competențe cheie dezvoltate:
Antrenament pentru congruența emoțională și ideo-afectivă

Metoda terapeutică utilizată:
Metoda psihosomatică

Tehnica folosita:
Antrenament psihosomatic

Motivul alegerii metodei:
Începerea unei „educații psihosomatice” adecvate de la o vârstă fragedă va oferi elevilor mai 
multe șanse de a dezvolta competența etalării emoțiilor. În cadrul activității „Colajul emoțiilor” se 
urmărește diseminarea muncii în grup și comunicarea prin realizarea de colaje în echipe mici 
folosind „Metoda Psihosomatică.

Dificultăți educaționale
   Obstacole sociale

Implementare:

Grupa de varsta: 10-12 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi.

Profesorul explică elevilor cum să procedeze în activitate
Resurse umane necesare: profesori de engleză și matematică, profesor de clasă
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: Clasă
Cerințe materiale: Carton, lipici, reviste, ziare, foarfece.
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire: 5 min
Faza de implementare: 35 min
Aprofundare: 10 min

Tehnica constă în a propune elevilor să decupeze, din benzi desenate, personaje care manifestă
emoții precum furie, frică, tristețe, surpriză, fericire și apoi colorează sau evidențiază părțile corpului
legate de respectiva emoție. Așa, copiii vor fi învățați să asocieze pumnii strânși cu furie, picioarele
sărind cu bucurie și fericire, ochii larg deschiși cu surprindere sau închiși de frică, gâtul constrâns cu
surprindere. O modificare a jocului este de a asocia diferite nuanțe cromatice emoțiilor, apoi de a
colora partea potrivită pe formele corpului, după ce le desenează pe hârtie.



Titlul activității: Colaj de emoții

https://www.youtube.com/watch?
v=zJCvIjvyNbc&t=78s

 
 
 
 
 
 
 

Profesorul poate cere elevilor să explice alegerile lor și să le compare ale celorlalți elevi. 
Profesorul îi va ajuta pe elevi, întrebându-i unde sunt resimțite mai ales furia și alte sentimente, 
creând identificarea cu o situație-stimul potrivită.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Săptămâna fanteziilor

Abilități socio-emoționale dezvoltate: atitudine deschisă față de nou, curiozitate, 
toleranță, creativitate
colaborare, empatie, încredere, cooperare
Alte competențe cheie dezvoltate:
Competență digitală, descoperire

Metoda terapeutică utilizată:
Terapie de grup, terapie bazată pe joc, terapia emoțională, terapia prin artă.

Tehnica folosita:
Exprimare verbală, lucru în grup, activități non-verbale

Motivul alegerii metodei:
Activitatea Săptămâna Fanteziilor va avea un impact pozitiv deoarece în cadrul acestei activități, 
elevii își vor da seama cum se simt în fața evenimentelor mari și cum îi afectează aceste emoții. 
Vor afla despre reacțiile celorlalți. Abilitățile lor de auto-exprimare se vor îmbunătăți. Elevul își va 
trata școala ca pe un loc în care să-și împlinească pasiunile. Elevul se va simți apreciat și 
important în mediul școlar. Elevul își va dezvolta abilitățile sociale lucrând cu un grup.

Obstacole geografice
Obstacole sociale

Implementare:

Grupa de varsta: 10-13 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Profesorul organizează locul și elevii.
Resurse umane necesare: profesor de istorie, profesor de la clasă, profesor de artă etc.
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu: sală de activități, clasă, oră de artă
Cerinte materiale: pasta ceramica, hartie, vopsea colorata, pensula, baloane
Resurse de timp (durata): 5 zile

Prima zi: elevii sunt rugați să-și transfere visele pe imagine folosind amprentele lor. Elevii sunt
rugați să-și transmită sentimentele în imagini. Apoi, lucrarea cu origami (arta plierii hârtiei) este
făcută. Elevii sunt rugați să facă animalele lor preferate.
A doua zi: se joacă jocul cu balonul de apă. Cursele sunt organizate ca lucru în echipă.
A treia zi: elevii sunt rugați să realizeze sculpturi cu forme geografice în jurul nostru, folosind pastă
ceramică.
Ziua a patra: Se termină atelierul de pictură cu lingura de lemn. Elevii sunt rugați să deseneze liber
diferite figuri.
Ziua a cincea: La finalul evaluărilor și activităților de studiu, lucrările realizate de elevi sunt expuse
pe holul școlii.



Titlul activității: Săptămâna fanteziilor

https://www.youtube.com/watch?
v=5fRsJc80jfw&t=32s

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul va evalua implicarea elevilor. Se va discuta prezentarea lucrărilor elevilor. Se va realiza 
observarea orelor, se vor urmări în special implicarea, empatia. Munca în echipă este în general 
răspunsul unei terapii eficiente, de aceea se va evalua cooperarea în conceperea unui proiect 
comun.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: La cinema

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Elevii urmăresc filmul Encanto la cinema. 
Protagoniștii filmului sunt emoțiile personajelor poveștii, iar elevii pot aborda diferitele emoții 
dintr-o perspectivă detașată.
Alte competențe cheie dezvoltate: Învățarea să facă față aspectelor negative și pozitive ale 
diferitelor emoții și să găsească o soluție pentru o rezolvare non-violentă a conflictelor

Metoda terapeutică utilizată: Așezare în cerc

Tehnica folosită: Dezbatere

Motivul alegerii metodei:
Elevii pot înțelege slăbiciunea și punctele forte ale diferitelor emoții deghizate în diferitele 
personaje ale filmului

Elevii expuși riscului de părăsire timpurie 
a școlii.

Implementare:

Grupa de varsta: 7-12 ani
Număr de elevi într-un grup: 16 elevi

Profesorul explică elevilor cum să procedeze cu activitatea.
Resurse umane necesare: Profesor de clasă, consilier
Resurse materiale necesare:
Cerințe de spațiu:, salon de cinema.
Cerințe materiale: DVD (dacă la școală)
Resurse de timp (durata):
Faza de pregatire: 10 min
Faza de implementare: 90 min
Aprofundare: 10 min

Pasul 1 Elevii urmăresc filmul Encanto la cinematograf



Titlul activității: La cinema

 
https://www.youtube.com/watch?

v=t_MWPYzwtn4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul îi întreabă pe elevi despre impresiile lor legate de film și le cere să-și exprime 
preferințele cu privire la diferitele personaje și diferitele emoții afișate în film.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: O vizită la adăpostul de animale

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
observație, comunicare, empatie, cooperare și respect pentru alte creaturi vii

Alte competențe cheie dezvoltate:
Competența socială și civică
Conștientizarea și exprimarea culturală

Metoda terapeutică utilizată: Terapia emoțională

Tehnica folosită: Exprimare verbală, practică

Motivul alegerii metodei:
Dezvoltarea sentimentului de empatie prin înțelegerea importanței sentimentului de a ajuta 
viețuitoarele care au nevoie de ajutor. Scopul este conștientizarea asumării responsabilității 
sociale și a ajutorului.

Dificultăți educaționale
Obstacole sociale

Implementare:

Grupa de varsta: 10-13 ani
Numărul de elevi într-un grup: 15 elevi

Profesorul planifică și oferă elevilor informațiile necesare.
Resurse umane necesare: profesor de la clasă, consilier școlar (și un părinte poate participa 
 la eveniment)
Resurse materiale necesare:
  Cerințe de spațiu: Adăpost pentru animale
  Cerințe materiale: formulare de autorizare a părinților, mâncare pentru pisici-câini, pix și hârtie
pentru ca elevii să ia notițele necesare, cameră pentru înregistrare, Un autobuz asigurat de
administrația școlii pentru transport
Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire 120 min
Faza de implementare 80 min
Aprofundare 20 min

Pasul 1 Obținând informațiile necesare de la oficialul adăpostului pentru animale, se vor respecta
secțiunile adăpostului și, în măsura permisă, elevii vor putea să hrănească animalele.



Titlul activității: O vizită la adăpostul de animale

https://www.youtube.com/watch?
v=m7QqxV49sMI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenților li se vor adresa următoarele întrebări pentru a determina dacă activitatea și-a atins 
scopul;
Ce ai învățat din acest eveniment?
De ce este important să respectăm și să protejăm ființele vii, altele decât noi înșine?
Ce poți face pentru animalele fără stăpân și alte creaturi care au nevoie de protecție de acum 
înainte?
Dacă ai fi un animal străzii, ce ai simți?

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Învățare, relaxare, mișcare

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Curiozitate, conștientizarea responsabilității, cooperare

Alte competențe cheie dezvoltate:
Competență personală, socială și de a învăța să înveți

Metoda terapeutică utilizată: Terapie de grup, Terapie prin joc

Tehnica folosită: Explorarea/descoperirea, microfonul magic, discutarea, improvizația, 
exprimarea verbală
Motivul alegerii metodei:
Prin această activitate se urmărește ca elevii să-și dea seama de sentimentele lor pozitive și negative 
și să abordeze evenimentele dintr-o perspectivă diferită a activității fizice. Relaxarea și explorarea 
orașului și a mediului verde oferă oportunități pentru categoriile de studenți dezavantajate din 
punct de vedere financiar, care au mai puține oportunități de a-și petrece timpul liber cu familiile lor.

Dificultăți educaționale
Obstacole sociale

Implementare:

Grupa de varsta: 10-11 ani
Numărul de elevi într-un grup: 10 elevi

Resurse umane necesare: Profesor de clasă, Psiholog, consilier școlar
Resurse materiale necesare:
                       Cerințe de spațiu: parc, muzeu, piață
                       Cerințe materiale: carnețel, cărți, cretă, markere, hârtie
   Resurse de timp (durata):
Faza de pregătire 30 min.
Faza de implementare 30 min
Aprofundare 30 min.

Pasul 1: Elevii sunt informați despre ora de plecare și regulile pe care trebuie să le respecte.
Pasul 2: Excursia în aer liber se efectuează cu mijloacele de transport în comun cu profesorii
coordonatori.
Pasul 3: În parc sau în zona verde elevii pot folosi cărțile pe care le aduc. Ei citesc pasaje și
interacționează cu textul exprimând idei și opinii.
Pasul 4: Activitatea se bazează pe comunicare directă permanentă între elevi și profesori.



Titlul activității: Învățare, relaxare, mișcare

ttps://www.youtube.com/watch?v=i239bDErG_w
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vor întocmi fișe de activitate, profesorul psiholog va monitoriza evoluția personală a fiecărui 
participant.

Pasul 5: Ei cooperează între ei punându-și întrebări reciproce.
Pasul 6: Cu întrebările profesorului, elevii își pot identifica emoțiile pozitive și negative și pot răspunde la 
evenimente. Acest lucru le permite să se abordeze dintr-o perspectivă diferită. A face față emoțiilor 
negative contribuie la înțelegerea metodelor.
  Notă: Atât consilierul de orientare, cât și profesorul psiholog aplică terapia de grup și terapia prin joc și 
intervine atunci când este necesar.
Pasul 7: Expediția planificată – vizita la muzeu – este finalizată.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorii explică grupului cum să răspundă în timpul apelului nominal
Resurse umane necesare:
Profesor de limbă
Profesor de tehnologie
Resurse materiale necesare:

                    Cerințe de spațiu: Clasă/Acasă
Materiale necesare:: pix și hârtie , conexiune la internet , computer

iConexiune la internet
Calculator
Timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min.
 Faza de implementare: 15 min. 
Urmărire: 30 min

Titlul activității: Apelul emoțiilor
Abilități socio-emoționale dezvoltate:
- Antrenament de identificare a emoțiilor pentru facilitarea introspecției a competențelor
empatice, Deschidere pentru a experimenta toleranța curiozității, Conștientizarea
emoțiilor personale, Agreabilitate: empatie, încredere, cooperare, Abilități sociale și
emoționale
Alte competențe cheie dezvoltate:
- Conștientizarea emoțiilor personale și ale celorlalți 

Metoda terapeutică utilizată: Terapia prin joc, Terapia expresivă și terapia de
gestionare al emoțiilor

Tehnica utilizată: Activități de exprimare non-verbală și verbală

Motivul alegerii metodei: Activitatea va afecta în mod pozitiv ținta deoarece dintr-o vagă
conștientizare a unei posibile emoții negative sau pozitive elevii își dau seama de
motivul acestora și de șansa de a le schimba pe cele negative cu ajutorul altor elevi.

Elevii cu dificultăți educaționale și care
se confruntă cu obstacole sociale

Implementare:

Grupa de vârstă: 7-8 și 12-13
Număr de elevi într-un grup: 10-15



Titlul activității: Apelul emoțiilor

 
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 
 
 

Pasul 1 – Autoevaluarea și declararea stării emoționale într-un interval numeric de la 1
la 10, în timpul apelului nominal. Când profesorul face apelul nominal, elevii sunt invitați
să își declare starea emoțională răspunzând cu un punctaj numeric de la 1 la 10 și apoi.
Pasul 2 – Dacă elevii vor să vorbească, ei explică grupului motivul alegerii lor. Ei își pot
exprima emoțiile de fericire, anxietate sau tristețe încercând să găsească o cale de a
scăpa de problemele lor cu ajutorul colegilor de clasă.
Pasul 3 -Profesorul trebuie să sune pentru a specifica tipul de ușurință sau de suferință;
dacă aceasta este în interiorul sau în afara școlii; chemarea la numele emoției declarate

Profesorul îi invită pe elevi să verifice dacă și când în timpul zilei se modifică gama
emoției lor.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorii explică grupului cum să răspundă în timpul apelului nominal 
Resurse umane necesare:
Profesor de limba italiană
Profesor de tehnologie
Cerințe de spațiu: Clasă/Acasă

Materiale necesare:
pix și hârtie
conexiune la internet
 calculator
Timp (durata):
Faza  de pregătire: 5 min
Faza de implementare: 15 min
Continuare: 30 min

Titlul activității: Cutia emoțiilor

Abilități socio-emoționale dezvoltate: Formare pentru introspecție și identificarea
nevoilor. Activarea canalelor de comunicare între profesori și elev

Alte competențe cheie dezvoltate: - Conștientizarea emoțiilor personale și ale altora
și terapia de management al emoțiilor

 Metoda terapeutica utilizată:   Joc prin terapie, Terapia expresivitatii si gestionarea emotiilor
prin terapie
Tehnica utilizată: Activități de exprimare scrisă și verbală

Motivul alegerii metodei: Activitatea va afecta în mod pozitiv ținta răspunderii la emoții
deoarece elevii au posibilitatea de a-și exprima, la început în mod anonim, problemele
și emoțiile și apoi au o oarecare șansă de a face față emoțiilor lor negative cu ajutorul
altor elevi. Această tehnică permite profesorului să mențină deschis canalele de
comunicare profunde și să monitorizeze starea de spirit a fiecărui elev. Copiii care nu
lasă niciodată mesaje, alții care lasă prea multe, conținutul mesajelor și multe altele,
detectabile în discuția de grup, sunt indici de evaluare importante.

Elevii cu dificultăți educaționale Și
care se confruntă cu obstacole

sociale

Implementare:

Grupa de vârstă: 7-8 și 12-13 ani 
Numărul de elevi într-o grupă: 10-15

 



Titlul activității: Cutia emoțiilor

 
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 
 

Pasul 1 – Elevii creează o cutie
Pasul 2 - Profesorii invită elevii să pună în cutie mesajele despre sentimentele lor din
cauza unor posibile situații nefericite
Pasul 3 - Profesorii citesc mesajele cu voce tare
Pasul 4 – Profesorii invită elevii să-și comenteze emoțiile dacă doresc. Direcția
activității didactice va fi discretă, având o grijă deosebită să nu neglijeze niciun mesaj

Profesorii invită elevii să găsească o posibilă soluție pentru a evita, a îmbunătăți, a
rezolva problemele care au declanșat emoțiile negative ale colegilor de școală.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorii explică grupului că trebuie să asocieze chipul prezentat de videoclip și
emoțiile de frică, dezgust, bucurie, furie, tristețe

Resurse umane necesare:
Limba italiană
Limba engleză
Profesor de tehnologie
Cerințe materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: Clasă/Acasă
                     Cerințe materiale: 
pix, hârtie
conexiune la internet, calculator
Resurse de pe internet https://youtu.be/embYkODkzcs 

Timp (durata):
Faza de pregătire: 5 min
Faza de implementare: 15 min
Continuare: 30 min

Titlul activității: Jocul asocierii: expresii faciale și emoții

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Competențe de identificare a emoțiilor, Deschidere la experimentarea toleranței,
Conștientizarea emoțiilor personale

Altă competență cheie dezvoltată: Conștientizarea emoțiilor personale și ale
altora

Metoda terapeutică utilizată: Terapia prin joc, Terapia expresivă și terapia de
gestionare a emoțiilor

Tehnica utilizată: activități de exprimare non-verbală și verbală

Motivul alegerii metodei: Activitatea va avea un impact asupra conștientizării unei
posibile neînțelegeri în modul în care percepem emoțiile prin expresiile faciale și nevoia
de a întreba oamenii despre adevăratele lor sentimente și emoții.
.

Elevii cu dificultăți
educaționale Și care se confruntă cu

obstacole sociale
 

Implementare:

Grupa de vârstă: 12-13 și 7-8 ani
Număr de elevi într-o grupă: 10-15

 

https://youtu.be/embYkODkzcs
https://youtu.be/embYkODkzcs


 
 

 Dacă activitatea este implementată cu elevi mai
mici (7-8 ani) este posibilă utilizarea diverselor

resurse adecvate vârstei de pe internet.
 De exemplu: https://www.youtube.com/watch?

v=1Xx7tRK751c
 
 

Pasul 1 – Profesorul le arată elevilor un videoclip în care diferite emoții sunt realizate de diferite
persoane prin expresiile faciale: furie, bucurie, tristețe, dezgust, frică și dispreț
Pasul 2 – Profesorul invită clasa să ghicească ce sentiment arată fiecare expresie facial
Pasul 3 - Cereți elevilor să-și manifeste propriile sentimente cu ajutorul feței

Clasa discută posibilitatea de a înțelege greșit starea de spirit a oamenilor. Discuție despre conștientizarea
posibilelor neînțelegeri cu privire la modul în care emoțiile sunt percepute prin expresiile faciale și despre
necesitatea de a-i întreba pe ceilalți care sunt starea și emoțiile lor reale.

.

Titlul activității: Jocul asocierii: expresii faciale și emoții

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorul explică clasei că urmează să citească și să interpreteze dialogurile, apoi ajută
elevii să traducă dialogul în engleză 

Resurse umane necesare:
Limba italiană
Limba engleză
Profesor de tehnologie

Materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: Clasă/Acasă
                     Cerințe materiale: 
                     Conexiune la internet și calculator
Software extern utilizat pentru dezvoltarea materialului multimedia: Articulate Storyline

Timp (durata):
Faza de pregătire: 5 min Faza de implementare: 45 min  Continuare: 10 min

Titlul activității: Poveste digitală despre emoție și empatie

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Abilitatea de a face față diversității și identității, Abilitatea de a gestiona emoțiile, Abilitatea de a
realiza comportamente corecte și incorecte de a face față persoanelor timide, Abilitatea de a
recunoaște importanța incluziunii

Alte competențe cheie dezvoltate:
Abilități lingvistice, creșterea empatiei și a solidarității

Metoda terapeutică utilizată:
Dramatizare prin benzi desenate, Obiective afective, cognitive și psihomotorii

Tehnică folosită: Povestea digitală, fir narativ prin desene animate construite cu Pixton

 Motivul alegerii metodei: O poveste despre exprimarea diverselor emoții în clasă pentru a
transmite importanța interacțiunii și a empatiei le permite elevilor să se identifice cu alter ego-ul pe
care îl găsesc în poveste sau pe care l-au construit în activitatea ulterioară. 

Elevii cu dificultăți educaționale Și
care se confruntă cu obstacole

sociale

Implementare:

Grupa de vârstă: 7-8 și 12-13 ani 
Numărul de elevi într-o grupă: 10-15

 

 



 
 

Când activitatea este implementată cu elevi mai
mici (7-8 ani), în loc de crearea Avatarului, o

discuție cu elevii despre experiențele lor în viața
școlară poate fi folosită ca activitate de

continuare.
 
 
 
 

Pasul 1 – Profesorul arată povestea prin desene animate construite cu Pixton în care diferiți elevi se
afirmă în moduri diferite în funcție de personaje: sunt supărați, speriați, fericiți, triști etc.

Pasul 2 – Elevii citesc și interpretează dialogurile, în timp ce profesorul ajută la traducerea dialogului din
engleză

Pasul 3 - Profesorul întreabă elevii care sunt motivele posibile ale comportamentului personajelor și le
cere câteva sfaturi pentru a-i ajuta să-și controleze emoțiile

Suplimentarea cu întrebări despre poveste.
După finalizarea unității, elevii sunt rugați să creeze un avatar și/sau un desen animat online prin platforma
Pixton.
Cântec de ascultat: Toți pentru unul și unul pentru toți, Trei mușchetari https://youtu.be/k-4XrJtUo3U

Titlul activității: Poveste digitală despre emoție și empatie

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://youtu.be/k-4XrJtUo3U


Profesorul le explică elevilor cum sa procedeze in activitate: să se uite la filme și să discute
despre ele

Resurse umane necesare:
prof. limba italiană
prof. limba engleză
prof. de tehnologie

Resurse materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: Cineforum sau propriul calculator
                     Cerințe materiale: 
conexiune la internet si calculator
Film: Cuerdas
Film: Ian

Timp (durata):
Faza de pregătire: 10 min
Faza de implementare: 30 min
Continuare: 20 min

Abilități socio-emoționale dezvoltate:  
 Dezvoltarea empatiei, înțelegerea dizabilității 

Altă competență cheie dezvoltată: 
Conștientizarea emoțiilor proprii și ale altora față de diversitate

Metoda terapeutică utilizată: Ora Cercului

Tehnica utilizată: Dezbaterea

Motivul alegerii metodei: Elevii pot înțelege punctele slabe și punctele forte ale diferitelor emoții
resimțite de diferitele personaje ale filmului

Elevii cu dificultăți educaționale Și
care se confruntă cu obstacole

sociale

Implementare:

Grupa de vârstă: 7-8 și 12-13 ani 
Numărul de elevi într-o grupă: 10-15

Titlul activităţii: La cinema: Dizabilitate



Titlul activităţii: La cinema: Dizabilitate

 
Film: Cuerdas 

https://www.youtube.com/watch?
v=4INwx_tmTKw 

 
Film: Ian 

https://www.youtube.com/watch?
v=OHma93eZiBY&t=22s 

 
 
 

Pasul 1 – Elevii urmăresc două scurtmetraje despre dizabilitate. În primul - „Cuerdas” - o fată ajută un
băiat paralizat într-un scaun cu rotile să se joace refuzând să-și accepte handicapul; în al doilea - „Ian” -
un grup de copii, care lucrează în echipă, ajută un băiat cu SLA să facă față bolii sale.

Pasul 2 - Profesorii deschid o dezbatere pe marginea mesajului celor două scurtmetraje.

Pasul 3 – Profesorul îi întreabă pe elevi despre impresiile lor despre scurtmetraje și să-și exprime
părerile și sentimentele despre diferitele comportamente ale personajelor afișate în filme 

Elevii discută problema diversității și puterea pe care o are prietenia de a sparge zidul singurătății pe
care dizabilitățile îl pot crea.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorul explică clasei cum să identifice un comportament intolerant care implică
persoane

Resurse umane necesare:
prof. limba italiană
prof. limba engleză
prof. de tehnologie

Materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: Clasă/Acasă
                     Cerințe materiale: un desen animat cu povestea lui Hopi
                     Conexiune la internet si calculator

Timp (durata):
                    Faza de pregătire: 10 min
                    Faza de implementare: 30 min
                    Continuare: 20 min

Titlul activității: Stereotipuri culturale și religioase

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Înțelegerea diversității culturale, a necesității de a fi toleranți cu elevii din alte culturi și a nevoii
de îmbunătățire a competențelor socio-emoționale.

Alte competențe cheie dezvoltate:
Competență lingvistică și de cetățenie, conștientizare culturală și competență de exprimare

Metoda terapeutică utilizată: Povestirea digitală și dramatizarea 

Tehnica utilizată: Povestirea digitală

Motivul alegerii metodei: Predarea copiilor obiceiuri culturale, tradiționale, religioase din diferite
țări le permite să fie mai toleranți și mai respectuoși față de diversitate. Povestirea și dramatizarea
permit identificarea spectatorilor cu personajele.

Elevii cu dificultăți educaționale și care
se confruntăcu obstacole economice,

geografice, sociale și culturale. 

Implementare::

Grupa de vârstă: 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă:16



Titlul activității: Stereotipuri culturale și religioase

 
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Pasul 1 – Elevii ascultă povestea sau interpretează diferitele personaje prezentate în poveste.
Desenul animat spune povestea a patru elevi, veniți din diferite țări: Italia, S.U.A., Tunisia, Scoția,
care au câștigat un premiu pentru că au scris cele mai bune eseuri despre pericolele stereotipurilor.

Pasul 2 - Elevii analizează comportamentele diferitelor personaje cu ajutorul profesorului

Pasul 3 – Profesorul provoacă o dezbatere despre poveste și îi întreabă pe elevi dacă nu au fost
niciodată victimele stereotipurilor.

După adaptarea poveștii, profesorul îi întreabă pe elevi dacă vor fi capabili să facă distincția între
diverse obiceiuri culturale pentru a evita conflictele între diferite persoane. Activitatea permite elevilor
să predea diferitele tradiții culturale și religioase din lume, să fie mai deschiși și mai respectuoși față de
ceea ce este diferit și să identifice comportamente intolerante.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Titlul activității: Stereotipuri culturale și religioase

 
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Pasul 1 – Elevii ascultă povestea sau interpretează diferitele personaje prezentate în poveste.
Desenul animat spune povestea a patru elevi, veniți din diferite țări: Italia, S.U.A., Tunisia, Scoția,
care au câștigat un premiu pentru că au scris cele mai bune eseuri despre pericolele stereotipurilor.

Pasul 2 - Elevii analizează comportamentele diferitelor personaje cu ajutorul profesorului

Pasul 3 – Profesorul provoacă o dezbatere despre poveste și îi întreabă pe elevi dacă nu au fost
niciodată victimele stereotipurilor.

După adaptarea poveștii, profesorul îi întreabă pe elevi dacă vor fi capabili să facă distincția între
diverse obiceiuri culturale pentru a evita conflictele între diferite persoane. Activitatea permite elevilor
să predea diferitele tradiții culturale și religioase din lume, să fie mai deschiși și mai respectuoși față de
ceea ce este diferit și să identifice comportamente intolerante.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


profesor de limbă maternă/străină
profesor de tehnologie
educatori

Profesorul împarte clasa pe grupe și le cere să își ia notițe din videoclipul pe care îl vor
vedea despre caracteristicile celor 5 religii prezentate.

Resurse umane necesare:

Materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă / acasă
                     Materiale necesare:
                         computer și conexiune la internet
                          pixuri, hârtii
                          material video despre cele cinci religii

Timp(durata):
Fază de pregătire 10 min.
·Faza de implementare 30 m.
·Continuare 20 min.

Titlul activității: Stereotipuri religioase

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Înțelegerea diversităîii religioase, toleranșă cu oamenii care cred in alte religii. 

Alte competențe cheie dezvoltate:  Competența lingvistică, conștientizarea culturală și religioasă

Metoda terapeutică: Ora cercului

Tehnica folosită: Dezbaterea

Motivul alegerii metodei: Învățarea copiilor despre diversitatea religioasă, obiceiurile
religioase din diferite țări și discuția despre acestea, le permite elevilor să fie mai toleranți și mai
respectuoși față de diversități.

Elevii cu dificultăți educaționale și care
se confruntă cu obstacole economice,

geografice, sociale și culturale.

Implementare:

Grupa de vârstă 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă:16-18 



Titlul activității: Stereotipuri religioase

 
Material video despre cele cinci religii

https://www.youtube.com/watch?
v=avS6qSUNFXk 

 

Pasul 1 – profesorul întreabă elevii despre diferite religii, apoi le arată un videoclip despre principiile de 
bază ale celor cinci religii: hinduism, budism, iudaism, creștinism și islam.

Pasul 2 - Profesorul îi întreabă pe elevi ce știu și își amintesc despre cele cinci religii prezentate în 
videoclip

Pasul 3 – Profesorul ghidează dezbaterea concentrându-se pe nevoia de a afla mai multe despre alte 
religii decât cele ale noastre pentru a învăța să fim mai deschisi către alte culturi și credințe.

Profesorul îi cere elevului sa indice asemănările dintre cele 5 religii. 
Activitatea are un rol pozitiv deoarece elevii au ocazia să reflecteze și să învețe noi informații despre
diversele religii și, mai ales, despre diferențele dintre credințele și cultele religioase din diferite țări.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorul le cere elevilor să asocieze diferite emoții prezentate în limba engleză într-un
video pe calculatoarele lor cu diverse culori. 

Resurse umane necesare:
Profesori de limbi străine
Profesor de tehnologie

Materiale necesare:
                 Cerințe de spațiu: clasă / acasă
                 Cerințe materiale:
                 Calculator cu conexiune la Internet
                 Hârtie Culori
                 Resurse de pe internet https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ

Timp (durata):
Faza de pregătire: 5 min.
·Faza de implementare: 15 min.
·Continuare: 40 min.

Titlul activității: Culorile emoțiilor

Aptitudini socio-emoționale dezvoltate: 
Abilitatea de a recunoaște diferite emoții, Abilitatea de a recunoaște importanța emoțiilor,
Conștientizarea faptului că oamenii percep și își exprimă aceleași emoții în moduri diferite

Alte competențe cheie dezvoltate:
 Abilitatea de a face față diversității și Identității, competenței lingvistice

Metoda terapeutică utilizată:    Ora cercului

Tehnica utilizată: Discuția

Motivul alegerii metodei: Prin alegere potrivgirii culorilor cu emoțiile, elevii realizează ca
emoțiile pot avea diferite subințelesuri si pot fi simtite sau exprimate in moduri diferite de către
diverși oameni în funcție de identitatea lor. 

Elevii cu dificultăți educaționale care se
confruntă cu obstacole sociale

 

Implementare

Grupa de vârstă: 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 18 

https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ


Titlul activității: Culorile emoțiilor

 
Dacă activitatea este pusă în practică cu elevi mai

mici (7-8 ani), este posibilă utilizarea diferitelor
resurse adecvate vârstei de pe internet. De
exemplu, înainte de a le cere copiilor să își
descrie emoțiile prin culori și alte asocieri,

profesorul le poate arăta elevilor un cântec
despre culorile emoțiilor și le poate cere

acestora să cânte împreună.
https://www.youtube.com/watch?v=lVrhdc4D7is 

 
 

Pasul 1 – Profesorul prezintă un videoclip în limba engleză despre o gamă largă de emoții, realizat prin
utilizarea emoticoanelor.
 
Pasul 2 – Profesorul le cere elevilor să folosească diferite culori pentru a le asocia cu emoțiile
prezentate în videoclip. Elevii pot compara alegerile facute și pot intui de ce au ales culori diferite
pentru a descrie emoțiile.

Pasul 3 – Profesorul provoacă elevii la o dezbatere asupra modului diferit de exprimare și de a face față
emoțiilor.

Profesorul le cere elevilor să explice motivul alegerilor lor și subliniază cum diferite emoții sunt uneori
reprezentate de aceeași culoare. Alegând să asocieze o anumită culoare cu diferite emoții, elevii înțeleg
că emoțiile pot avea diferite nuanțe și că pot fi simțite sau exprimate în moduri diferite, în funcție de
vârsta, identitatea, sensibilitatea și experiența fiecărui individ.

Mai multe detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw


Profesorul explică elevilor cum să procedeze în activitate, introducând tema
recunoașterii și exprimării emoțiilor și explicându-le scopul activității.

Resurse umane necesare:
Profesori de limbi străine
Profesor de tehnologie
Educatori

Materiale necesare:                
               Cerințe de spațiu: clasă/acasă
               Cerințe materiale: carton, lipici, reviste, ziare, foarfece
                calculator cu conexiune la internet

Timp (durata):
Faza de pregătire: 5 minute
Faza de implementare: 35 min.
Continuare: 10 min.

Titlul activității: Colajul emoțiilor

 Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Recunoașterea emoțiilor pentru a stimula analiza abilităților empatice, conștientizarea 
emoțiilor proprii, disponibilitate: empatie, încredere, colaborare

Alte competențe cheie dezvoltate:
Conștientizarea emoțiilor proprii și ale altora, conștientizarea culturală

Metoda terapeutică utilizată:   Ludoterapie, terapie artistico-expresivă, conștientizarea sinelui

Tehnica utilizată: Utilizarea limbajului verbal și non-verbal în activități

Motivul alegerii metodei: Tehnica constă în a propune elevilor să decupeze, din benzile
desenate, personaje care manifestă emoții precum furia, frica, tristețea, uimirea, fericirea. În
acest fel  copiii vor fi învățați să recunoască și să identifice mai bine emoțiile.

Elevii cu dificultăți educaționale care se
confruntă cu obstacole sociale

 
 

Implementare:

Grupa de vârstă: 7-8 și 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 10 



Profesorul explică elevilor cum să procedeze în activitate, introducând tema 
stereotipurilor și stimulând interesul elevilor.

Resurse umane necesare:
Profesori de limbi străine
Profesor de tehnologie
Educatori

Material necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/ acasă
                     Cerințe materiale: calculator cu conexiune la internet, resurse video

Timp (durata):
Faza de pregătire: 10 min.
·Faza de implementare: 40 min
·Continuare: 5 min

Titlul activității: La teatru: Dramatizare.
Stereotipuri de gen

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Recunoașterea stereotipurilor de gen, conștientizarea diferențelor unei persoane- ca
bărbat/femeie, disponibilitatea: empatia, încrederea, colaborarea, schimbarea, emanciparea

Alte competențe cheie dezvoltate:
 Conștientizarea propriului gen și al celorlalți, conștientizare culturală, cetățenia

Metoda terapeutică utilizată: dramatizarea, ora cercului, conștientizarea de sine

Tehnica utilizată: vizionarea videoclipurilor, dicuția

Motivul alegerii metodei: Elevii se pot identifica cu diferite personaje și pot transmite emoții
cu ajutorul personajele din videoclipuril.

Elevii cu dificultăți educaționale care se
confruntă cu obstacole sociale.

 

Implementare

Grupa de vârstă: 7-8 și 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 15 



Pasul 1 – Activitatea începe cu o dezbatere cu ajutorul careia se cere elevilor să vorbească despre
stereotipuri de gen și să identifice unele dintre ele pe baza propriilor experiențe.

Spasul 2 – Profesorul le arată elevilor mai multe videoclipuri despre pericolele stereotipurilor de gen.

Pasul 3 – Profesorul cere clasei să-și exprime punctele de vedere pornind de la diferitele sugestii
activate de scurtele videoclipuri.

Activitatea acționează într-un mod pozitiv deoarece elevii trec de la o conștientizare vagă a diferențelor
de gen la o înțelegere profundă, bazată pe reflecții personale. Elevii devin conștienți de stereotipurile
de gen și realizează modul prin care acestea afectează viața fiecăruia. Profesorul le poate cere elevilor
să acorde atenție discriminării existente pe baza diferențelor de gen în viața de zi cu zi.

Titlul activității: La teatru: Dramatizare.
Stereotipuri de gen

 
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?

lang=en&nid=44 
 

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?
lang=en&nid=45 

Mai multe detalii:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=44
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=44
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=45
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=45


Profesorul introduce subiectul violenței bazate pe gen (VBG) și le arată elevilor diferite 
videoclipuri despre acesta.

Resurse umane necesare:
Profesori de limbi străine
Profesor de tehnologie
Educatori

Materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/ acasă
                     Cerințe materiale: 
                        computer cu conexiune la internet
                        resurse video
                        hârtii, creioane/pixuri/culori

                        

Timp (durata):
Faza de pregătire: 5 min.
Faza de implementare: 30 min.
Continuare: 30 min.

Titlul activității: Violența bazată pe gen în rândul
adolescenților

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Abilitatea de a recunoaște diferitele tipuri de violență de gen, capacitatea de a recunoaște
importanța consimțământului, Conștientizarea sexualizării femeilor atât în limbaj, cât și în
imagini
Alte competențe cheie dezvoltate:
 Abilități de recunoaștere a pericolului unei societăți patriarhale 

Metoda terapeutică utilizată: Terapia expresivă și terapia de gestionare a emoțiilor

Tehnica utilizată: Ora cercului, dicuția

Motivul alegerii metodei: Metoda este folositoare pentru a crește gradul de conștientizare cu
privire la utilizarea limbajului sexualizat în filme, comedii, televizor, media și în interacțiunea
socială. Prin terapia expresivă studenții pot vedea pericolele unui astfel de limbaj în
conștientizarea violenței de gen.

Elevii cu dificultăți educaționale care se
confruntă cu obstacole sociale.

 
 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 10



Step 1 – După ce le-a arătat elevilor diferite videoclipuri despre violența de gen, profesorii cer clasei să-
și exprime gândurile și reacțiile cu privire la situațiile prezentate în videoclip.

Step 2 – Profesorul îi întreabă pe elevi dacă doresc să vorbească despre experiența lor ca victime,
persecutori ai spectatorilor într-o situație de violență de gen.

Step 3 – În cele din urmă, profesorul le cere elevilor să lucreze în grupuri mici pentru a crea un poster
care să deosebească violența de gen. Ei pot găsi o imagine, un titlu sau ambele.

Profesorul le cere elevilor să lucreze în grupuri mici pentru a crea un poster care să contrasteze
violența de gen. Activitatea în întregime a avut un impact asupra conștientizării elevilor cu privire la
utilizarea limbajului sexualizat mai ales în interacțiunea socială și în diferitele acte de comunicare. În
plus, elevii au putut experimenta pericolele unui astfel de limbaj în construirea violenței de gen.

Titlul activității: Violența bazată pe gen în rândul
adolescenților

 
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 
 

Mai multe detalii:

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/


 Profesorul explică elevilor jocul pe care trebuie să-l facă.
Resurse umane necesare:
Profesori de limbi străine
Profesor de tehnologie
Educatorii

Resurse materiale necesare:
                      Cerințe de spațiu: clasă/casă
                      Cerinte materiale:
                                     calculator cu conexiune la internet
                                     resurse video
                                     hârtie, creioane/pixuri/culori

Timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min
Faza de implementare : 30 min
Continuare: 20 min

Titlul activității: Asocierea locurilor de muncă și de
gen

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Recunoașterea stereotipurilor de gen la locul de muncă, conștientizarea diferențelor personale
ca bărbați/femei, conștientizarea drepturilor sociale, disponibilitate: empatie, încredere,
colaborare, schimbare, emancipare, recunoașterea importanței liberului arbitru și a stimei de
sine

Alte competențe cheie dezvoltate:
 Conștientizarea genului propriu și al altora, conștientizarea culturală, cetățenia globală.

Metoda terapeutică utilizată: Terapia expresivă și terapia de management al emoțiilor

Tehnica folosită: focus grup, dezbatere, joc

Motivul alegerii metodei: Declanșarea conștientizării impactului stereotipurilor de gen în
alegerea sporturilor, hobby-urilor, studiilor și carierelor profesionale alese de băieți și fete.

Elevii cu dificultăți culturale și 
educaționale și care se confruntă cu 

obstacole sociale.
 
 
 
 
 

Implementation:

Grupa de varsta: 7-8 si 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 18



Pasul 1 – Profesorul separă elevii în grupuri și le oferă o profesie secretă pe care să o descrie în
termeni de nume, sex, unde lucrează și ce fac în fiecare zi, apoi elevii își prezintă persoana și încearcă
să ghicească cine dintre ceilalți elevi a descris aceeași profesie.

Pasul 2 – O dezbatere va urma jocului.

Pasul 3 – După dezbaterea rezultatelor, profesorul le adresează elevilor câteva întrebări pentru a
conștientiza stereotipurile de gen care ne pot influența ideile, abilitățile, competențele, profesiile pe
care femeile și bărbații le pot sau nu le pot face.

Activitatea și dezbaterea au servit elevilor să treacă de la o conștientizare vagă a diferențelor de gen la
o înțelegere profundă, bazată pe reflecții personale. Se stimulează sentimentul de justiție socială,
solidaritate și empatie. După dezbatere, sa ridicat conștientizarea stereotipurilor de gen care ne pot
influența ideile și viziunea asupra vieții.

Titlul activității: Violența de gen în rândul
adolescenților

În cazul în care activitatea este implementată cu elevi mai mici (7-8
ani) este posibil să se desfășoare o discuție cu clasa pe tema
diferențelor de gen și profesiilor, cerând copiilor să-și exprime
părerea. 
După afișarea unui videoclip legat de subiect, profesorii pot
stimula o discuție despre stereotipurile de gen, în special despre
diferitele oportunități profesionale oferite bărbaților și femeilor în
funcție de identitatea lor de gen.

Mai multe detalii:



Profesorul explică modul de realizare a activității.

Material resurse umane necesare:
profesor de limba engleză
profesor de tehnologie
Educatori
Resurse necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/casă
                     Cerinte materiale:
                                computer cu conexiune la internet
                                material video. Cateva exemple:
                                https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY 
                                https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN67oI 
                                https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ 
                                hartie, creioane/stilouri
Resurse de timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min
Faza de implementare: 30 min
Continuare: 5 minute

Titlul activității: Judecata pripită

 Abilități socio-emoționale dezvoltate: Asertivitatea și managementul conflictelor.

 Alte competențe cheie dezvoltate:
 Conștientizarea interacțiunii sociale și a negocierii.

Metoda terapeutică utilizată:
Terapia prin joc expresiv și gestionarea emoțiilor.

Tehnica utilizată: Debaterea

 Motivul alegerii metodei: stimularea elevilor să se exprime clar, să prezinte bine, să asculte
și să ofere feedback. Activitatea îi ajută să realizeze că oamenii adesea judecă, însă este
important să devină conștienți că abordările incorecte stau uneori la  bază interacțiunii sociale.

Elevii cu dificultăți culturale și
educaționale care se confruntă  și cu

obstacole sociale.
 
 

Implementare:

Grupa de vârstă: 7-8 si 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 16

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN67oI
https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ


Pasul 1 – Profesorul arată diverse materiale, imagini și videoclipuri pe tema judecății pripite.

Pasul 2 – Profesorul stimulează o dezbatere pentru a-i ajuta pe elevi să realizeze că oamenii judecă
adesea, dar este important în schimb să devină conștienți de abordările greșite care stau la baza
interacțiunii  sociale și să nu judece în grabă.

Pasul 3 – Reflecțiile personale ale elevilor îi ajută să-și dezvolte abilități precum exprimarea clară,
reflectarea, ascultarea și oferirea de feedback

 Elevii intră în contact cu alte persoane tot timpul. Activitatea îi ajută pe elevi să nu judece oamenii după
aspectul lor,  la prima impresie, după prejudecăți  sau stereotipuri și le permite să evite judecățile
pripite. Profesorii pot organiza din când în când sesiuni în care elevii își împărtășesc experiența și oferă
exemple din viața lor de zi cu zi în care au avut parte de experiențe neplăcute și au reușit prin reflecție
să le evite  cu succes.

Titlul activității: Judecata pripită

Dacă activitatea este implementată cu elevi mai mici (7-8 ani)
este posibil să se adauge un element creativ. Puteți cere
clasei să deseneze diferite profesii. Apoi este prezentat un
videoclip în care alți copii fac la fel, dar apoi sunt aduși în
clasă muncitori adevărați și toți fiind femei. Deoarece
majoritatea elevilor își imaginează de obicei aceste figuri ca
bărbați, după ce au vizionat videoclipul, discutați despre
eroarea de judecată neplăcută, precum și despre
stereotipurile conform cărora există locuri de muncă
masculine și feminine.

Mai multe detalii:



Profesorul explică elevilor cum să procedeze în activitate.

Resurse umane necesare:
profesor de limba engleză
profesor de tehnologie
educatori
Resurse materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/casă
                     Cerinte materiale:
                     Computer cu conexiune la Internet
                     Foarfece, markere de culori, coli albe de hârtie

Resurse de timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min
Faza de implementare: 35 min
Urmărire: 10 min

Titlul activității: Corpul și emoțiile

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Dezvoltarea sentimentelor și percepțiilor somatice legate de emoții, Dezvoltarea unei 
competențe adecvate în exteriorizarea emoțiilor, Antrenament psihosomatic pentru 
identificarea emoțiilor

Alte competențe cheie dezvoltate:
 - competențe adecvate, pentru a afișa emoții

Metoda terapeutică utilizată:
 Metoda psihosomatică, terapie artistico-expresivă

Tehnica utilizată: Antrenament psihosomatic, activitate verbală și non-verbală

Motivul alegerii metodei: Neputința de a recunoaște și de a gestiona emoțiile provoacă o
cantitate considerabilă de boli și afecțiuni, din punct de vedere fizic până la psihologic.
Începerea unei „pregătiri psihosomatice” adecvate la o vârstă fragedă va oferi elevilor mai
multe șanse de a-și dezvolta competențe adecvate, pentru a-și manifesta emoțiile fără a-și
sacrifica bunăstarea.

 
Elevii cu dificultăți culturale și 

educaționale și care se confruntă cu 
obstacole sociale.

 
 
 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 7-8 si 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 18



Pasul 1 – Profesorul le cere elevilor să-și deseneze propria imagine corporală.

Pasul 2 – Profesorul le cere elevilor să identifice, prin diferite culori, părțile corpului implicate în
simțirea unei emoții.

Pasul 3 – Profesorii le cere elevilor să asocieze diferite nuanțe de culoare diferitelor emoții și diferitelor
părți ale corpului implicate în emoția exprimată. Prin urmare, el/ea le cere elevilor să explice alegerile
lor și să le compare cu cele ale altor elevi.

Activitatea acționează pozitiv în dezvoltarea abilităților empatice ale elevilor. Neputința de a recunoaște
și de a gestiona emoțiile provoacă o cantitate considerabilă de boli, așa că profesorul va ajuta elevii,
întrebându-i unde sunt resimțite mai ales furia și alte sentimente, creând identificarea cu o situație-
stimul potrivită.

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-
output-1/

Mai multe detalii:

Titlul activității: Corpul și emoțiile



Profesorul explică elevilor activitatea pe care trebuie să o desfășoare.

Resurse umane necesare: profesori de limbi străine
 profesor de tehnologie
 educatori

 Resurse materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/casă
                     Cerinte materiale:
                     Computer cu conexiune la Internet
                     Material video online https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg&t=92s

Resurse de timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min
Faza de implementare: 20 min
Urmărire: 30 min

Titlul activității: Binele și răul

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Dezvoltarea emoțiilor și a empatiei, dezvoltarea unei abordări diferite a posibilelor situații 
conflictuale.

Alte competențe cheie dezvoltate:
Dezvoltarea unei competențe adecvate de a face față sentimentelor de furie și violență sau 
frustrare

Metoda terapeutică utilizată:
Terapia expresivă și terapia de management al emoțiilor

Tehnica folosită: Focus Group, Timpul cercului

 Motivul alegerii metodei: Pentru a spori conștientizarea posibilităților diferitelor reacții
pentru a face față situațiilor frustrante sau conflictuale pentru a învăța importanța negocierilor

Elevii cu dificultăți culturale și
educaționale și care se confruntă cu

obstacole sociale.
 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 7-8 si 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 15



Pasul 1 – Profesorul le arată elevilor un videoclip în care există o posibilă situație conflictuală și îi
întreabă pe elevi ce ar face.

Pasul 2 – Profesorul cere clasei să explice ce comportamente asertive și non-asertive sunt potrivite
elevilor și care este reacția acestora la un comportament asertiv. Profesorul poate cere, de asemenea,
să enumere diferite situații conflictuale pe care le-au experimentat elevii, încercând să găsească diferite
soluții posibile non-violente.

Pasul 3 – Profesorii îi ajută pe elevi să reflecteze asupra importanței micilor gesturi pozitive și negative.
Într-o posibilă situație de conflict, implementarea unor comportamente capabile să insufle „binele”
poate ajuta la rezolvarea situației.

Activitatea are impact asupra conștientizării elevilor cu privire la posibilitățile de a avea reacții diferite 
 mai constructive pentru a face față situațiilor frustrante sau conflictuale.
Activitatea este utilă pentru a înțelege importanța negocierilor în situații conflictuale și a micilor
gesturi/atitudini pozitive în viața de zi cu zi pentru a întări relațiile într-un mod pozitiv.

Titlul activității: Binele și răul

 
Resursă utilă pentru a reflecta asupra importanței

gesturilor/atitudinilor pozitive:
https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg&t=92s

 

Mai multe detalii:



Profesorul explică elevilor activitatea pe care trebuie să o desfășoare.

Resurse umane necesare:
profesori de limbi străine
profesor de tehnologie
educatori

Resurse materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/casă
                     Cerinte materiale:
                     Computer cu conexiune la Internet
                     Material video online (melodii, muzică)

Resurse de timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min
Faza de implementare: 30 min
Urmărire: 25 min

Titlul activității: Zidul emoțiilor

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Dezvoltarea emoțiilor și a empatiei declanșate de muzică, Dezvoltarea unei minți deschise către 
diferite alegeri și diferite emoții.

Alte competențe cheie dezvoltate:
Pentru a realiza cum aceeași intrare muzicală poate spori sentimente diferite și contrastante, 
compararea emoțiilor proprii și ale celorlalți

Metoda terapeutică utilizată:
Terapia expresivă, terapia de management al emoțiilor, conștientizarea de sine

 Tehnica folosita: cercul timpului, dezbaterea

Motivul alegerii metodei: Creșterea conștientizării diversității prin gusturi muzicale care pot 
declanșa diferite emoții, creșterea conștientizării nevoii de negociere

Elevii cu dificultăți culturale și 
educaționale și care se confruntă cu 

obstacole sociale.
 
 
 
 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 7-8 si 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 18



Pasul 1 – Profesorul le arată elevilor un perete virtual și le cere elevilor să asculte piese muzicăle   ce
reprezentă emoții de bucurie, tristețe, frică, mirare și furie, în funcție de percepția fiecăruia.

Pasul 2 – Elevii asociază emoțiile cu cântecele și apoi profesorul îi întreabă pe elevi dacă sunt de acord
cu alegerile colegilor sau dacă nu sunt de acord și din ce motiv.

Pasul 3 – Se deschide așadar o dezbatere asupra percepției diferite a emoțiilor în raport cu muzica.
Profesorul poate invita clasa să posteze pe peretele virtual un film sau o carte care să reprezinte
aceleași  tip de emoții  ca cele declanșate de muzică și să discute despre alegeri.

Elevii discută despre alegerile lor care îi motivează. Activitatea are un impact asupra conștientizării
diversității prin gusturi muzicale care pot declanșa diferite emoții. Elevii înțeleg cât de variate sunt
percepțiile personale și cât de diferite sunt acestea. Activitatea este utilă și pentru conștientizarea
necesității de negociere emoțională și exprimare a emoțiilor.

Titlul activității: Zidul emoțiilor

 
Dacă activitatea este implementată cu elevi mai mici (7-8 ani),

este posibil să se prezinte videoclipuri muzicale despre
emoții și să se ceară copiilor să reprezinte grafic emoțiile

trezite de muzică, apoi să discute împreună despre modul
lor de a percepe și interpreta emoțiile. .

 

Mai multe detalii:



Profesorul explică elevilor activitatea pe care trebuie să o desfășoare.

Resurse umane necesare:
profesori de limbi străine
profesor de tehnologie
educatori

Resurse materiale necesare:
                     Cerințe de spațiu: clasă/casă
                     Cerinte materiale:
                     Computer cu conexiune la Internet
                     Un zar
                     Materiale pentru desenarea și construirea zarurilor (dacă doriți ca zarurile să fie 
construite de către
                     elevi)

Resurse de timp (durata):
Faza pregătitoare: 5 min
Faza de implementare: 30 min
Urmărire: 20 min

Titlul activității: Zarurile  emoțiilor

Abilități socio-emoționale dezvoltate:
Dezvoltarea emoțiilor și a empatiei, Dezvoltarea unei minți deschise către diferite alegeri și 
emoții diferite.

Alte competențe cheie dezvoltate:
Creșteți empatia și comunicarea

Metoda terapeutică utilizată:
Terapie expresivă și de management al emoțiilor, terapie prin joc

Tehnica folosită: jocuri și cercul timpului

Motivul alegerii metodei: Creșterea conștientizării necesității de a interacționa cu alte persoane; 
pentru a spori empatia pentru a ajuta oamenii să facă față unei game complexe de emoții în viața 
de zi cu zi.

Elevii cu dificultăți culturale și 
educaționale și care se confruntă cu 

obstacole sociale.
 
 
 
 
 

Implementare:

Grupa de varsta: 7-8 si 12-13 ani
Numărul de elevi dintr-o grupă: 15



Pasul 1 – Profesorul numără de la unu la șase emoțiile de Bucurie, frică, dezgust, tristețe, furie și
plictiseală.

Pasul 2 – Profesorul aruncă un zar pentru a alege despre ce emoție trebuie să vorbească fiecare elev.

Pasul 3 – Elevii sunt rugați să-și exprime pe rând sentimentele povestind o întâmplare sau un episod
despre sentimentul de pe fața zarurilor care îi vine. Ceilalți elevi pot interveni dacă doresc.

Elevii sunt rugați să-și ajute colegii să găsească o soluție mai bună pentru a-și face față emoțiilor în
viitor. Activitatea este utilă pentru îmbunătățirea empatiei și pentru a ajuta elevii să exprime și să facă
față unei game complexe de emoții. Elevii experimentează și colaborarea, având posibilitatea de a-și
exprima opiniile plecând de la poveștile colegilor lor.

 
 

Dacă activitatea este implementată cu elevi mai mici (7-8 ani)
este posibil să se deseneze pe fiecare față a zarului o

emoticon care exprimă o emoție (în loc de numere asociate
cu o emoție)

 

Titlul activității: Zarurile  emoțiilor

Mai multe detalii:



    Activitățile descrise și implementate atât de cadrele didactice de la școala coordonatoare din
România, cât și de partenerii noștri din Turcia, Polonia și Italia au avut un impact major asupra
dezvoltării socio-emoționale a elevilor implicați în proiectul „Passion for Learning”. Elevii din medii
defavorizate au demonstrat că atâta timp cât există empatie, comunicare eficientă, control al emoțiilor,
management eficient al problemelor, rezultatele pozitive obținute din dezvoltarea inteligenței cognitive
și a inteligenței emoționale nu întârzie să apară.

    Metodele terapeutice folosite în activitățile educaționale desfășurate au reprezentat constant o
rutină pozitivă pe care elevii au identificat-o.
Toate activitățile implementate au fost apreciate de către elevi.
După participarea la activități, elevii au realizat că și-au dezvoltat abilitățile și competențele în
gestionarea emoțiilor, autocunoașterea și dezvoltarea personală, creșterea stimei de sine, dezvoltarea
creativității, comunicarea și integrarea socială.
Elevii au  realizat că proiectul le-a oferit ocazia de a socializa cu colegii lor.
Au apreciat că au făcut progrese evidente în domeniu: dezvoltare personală, management al emoțiilor,
creativitate, abilități sociale și și-au dezvoltat, de asemenea, abilități și obiective la multe alte discipline
la școală.
    Prin aceste activități, noi, echipa Passon for Learning, am încercat să aducem o nouă perspectivă
asupra procesului de incluziune a elevilor din medii defavorizate, concentrându-ne pe distrugerea
barierelor de comunicare și crearea de experiențe care să-i ajute pe elevi să aibă oportunități mai bune
de dezvoltare.
Am împărtășit informații, cunoștințe și idei practice în cadrul experiențelor de învățare, care credem pe
deplin au dus la succesul acestui proiect și, implicit, la atingerea scopului acestuia.

 Concluzii

Activitățile descrise și implementate în manual au contribuit la următorul

rezultat:

 Activitățile descrise și implementate în manual pot fi utilizate în viitor:

- ca bază pentru alte proiecte;
- ca bază pentru diferite activități precum activități de dezvoltare personală, consiliere școlară etc.;
- ca bază pentru profesorii din întreaga lume care predau diferite discipline;
- ca bază pentru diferite centre de formare în traininguri oferite profesorilor, psihologilor,
logopezilor și altor experți;
- ca bază pentru școlile partenere care pot implica alți parteneri educaționali în implementarea
acestor activități în cadrul altor proiecte.

- 


