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5. Comunitatea de practică

CUVÂNT
înainte
Acest proiect a fost construit din nevoia
profesorilor, școlilor de a lucra la clasă în mod
incluziv, în așa fel încât să le fie facil copiilor din
școală să învețe; de a-i vedea și implica pe toți cei
prezenți, în procesul de învățare.
Astfel, discutând cu învățatori și profesori care predau în școli din mediul rural, în școli din
comunități ce se confruntă cu provocări socio-economice, în școli ai căror elevi au medii de
promovare ale examenului național sub media națională, cu profesori și învățători care sunt
sau au trecut prin programul Teach for Romania și cu experții din cadrul Departamentului
de Training și Suport al Teach for Romania, au fost identificate 4 competențe cheie ce sunt
menționate mai jos în acest ghid (de educație incluzivă) pe care este esențial să se lucreze cu
elevii pentru a-i motiva, încuraja, implica și responsabiliza în procesul de învățare, pentru a
dezvolta achizițiilor lor emoționale, sociale și academice:
1. LEADERSHIP PERSONAL (conștientizare de sine, autoreflecție),
2. EFICACITATE SOCIALĂ (comunicare, empatie cognitivă, colaborare),
3. REZILIENȚĂ (mentalitate, comportament în fața provocărilor),
4. GÂNDIRE STRATEGICĂ (planificare, evaluare, literație).
Pentru a dezvolta aceste competențe s-a lucrat cu un număr de 68 profesori și învățători, din
13 școli, din județele Argeș, Brașov, Buzău, Ilfov, Prahova și Vrancea. Acești profesori au aplicat
de clasele lor metode de bune practici care s-au bazat pe dezvoltarea celor 4 competențe
de educație incluzivă. Aceste practici au fost deprinse și exersate atât în cadrul cursurilor din
proiect (2 cursuri a câte 3 zile, pe parcursului unui an școlar), cât și în cadrul unor grupuri de lucru
(comunități de practică) organizate la nivelul fiecărei de școli.
Întâlnirile comunităților de practică au avut loc în fiecare școală, cu grupul profesorilor din
proiect, alți colegi din școală (în 50% din cazuri directorul școlii sau directorul adjunct a fost
participant în proiect și membru al comunității de practică), o dată la trei săptămâni, cu
participarea unui facilitator din cadrul proiectului.
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În acest ghid pot fi găsite exemple de bune practici pe fiecare dintre cele 4 competență în parte.
Aceste exemple pot fi folosite întocmai la clasele indicate în fișele de lucru sau pot fi adaptate
pentru fiecare vârstă în parte și după nevoile de învățare ale elevilor.
În viziunea acestui proiect educația incluzivă privește dreptul de dezvoltare a fiecărui elev
în funcție de nevoile proprii de dezvoltare, este despre adaptarea unor metode de lucru la
nevoile tuturor copiilor implicați în învățare. Aici ne referim la o practică firească, de incluziune,
pentru toți elevii dintr-o clasă, nu la lucrul cu grupe de elevi cu nevoi speciale sau anumite nevoi
speciale, unde există o cu totul altă abordare în care este necesară prezența cadrelor didactice
special pregătite în acest domeniu. Modul de lucru inclusiv la clasă dezvoltă competențe de lucru
la practicienii de la clasă și competențe de viață la elevii care fac parte din aceste clase.
O completare firească ar fi că în viața de zi cu zi fiecare dintre noi ne adaptăm în mod diferit
unui mediu și avem nevoi de dezvoltare diferite în funcție de interese. Văzând această nevoie de
incluziune în societate cel mai firesc este de început dezvoltarea acesteia încă din școală dacă
vrem ca pe viitor să avem o societate mai incluzivă.

Echipa de proiect: Adriana Sumănaru, Anca Popa, Bianca Mătasariu, Ionela Munteanu
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INTRODUCERE
în contextul proiectului
FIERST: FROM INCLUSIVE EDUCATION TO REAL
SCALE TRANSFER/ SCALAREA BUNELOR PRACTICI
PENTRU O EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
Provocările la nivel european pe care proiectul le abordează și pentru care propune soluții:
• Nivelul educației dobândite și rezultatele obținute de elevi sunt în mare măsură determinate
de condițiile socio-economice ale acestora;
• Educatorii nu se simt pe deplin pregătiți să predea copiilor din medii diverse sau să creeze
clase și școli cu adevărat incluzive;
• Bunele practici nu sunt scalate eficace;
• Uniunea Europeană a recunoscut nevoia de a pune educația și formarea în prim-planul
agendei sale politice deoarece testările internaționale recente au arătat un nivel scăzut de
îmbunătățiri în performanța academică a elevilor.
Obiectivele FIERST:
• Creșterea numărului de profesori care să țină cont de nevoile tuturor elevilor, în special ale
celor mai vulnerabili dintre ei;
• Stabilirea comunităților profesionale de practică în școli și nu numai, formarea unui climat
care să încurajeze profesorii să se întâlnească și să împărtășească soluții, să colaboreze în
scopul implementării de bune practici în clasele lor și îmbunătățirii acestora;
• Să împărtășească în comunitatea de specialiști în educație la nivel european și global, lecțiile
învățate din procesul de scalare a bunelor practici în educația incluzivă.
Abordare
• Prin acest proiect, organizațiile din Teach for Bulgaria, Teach for Estonia și Teach for România
au scalat un set de bune practici care pornesc de la nevoia de educație incluzivă a elevilor din
comunități cu resurse reduse din fiecare dintre cele trei țări.
• Acest lucru implică mai întâi identificarea de bune practici, pregătirea lor pentru a fi
împărtășite cu alți profesori (sub forma curriculei de curs, cursuri, instrumente și metode
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pedagogice specifice și instrumente de folosit la clasă, în funcție de nivelul acesteia) și în
final transmiterea de bune practici altor profesori prin sesiuni de lucru, resurse online și
manuale/ghiduri de instrumente.
• Proiectul s-a adresat unui număr de 300 de educatori din 35 de școli și peste 11 500 de elevi
din cele trei țări.
• Partenerii FIERST de asemenea, au facilitat dezvoltarea unor comunități profesionale de
practică, ce au venit în sprijinul profesorilor. Aceste comunități au încurajat educatorii să
se întâlnească, să împărtășească soluții și să colaboreze pentru a îmbunătăți și implementa
bune practici în clasele lor.
• La încheierea proiectului partenerii vor publica o carte albă adresată decidenților la nivel
național și european, rețelei Teach for All și comunității globale de educație.
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘI BUNE PRACTICI
• Bunele practici scalate de partenerii FIERST au avut o abordare diferită în fiecare țară:
• În Bulgaria, bunele practici s-au axat pe educația incluzivă a elevilor privind deprinderea
abilităților secolului 21.
• În Estonia, bunele practici s-au axat pe dezvoltarea învățării flexibile (Universal Design for
Learning) și metode de predare centrate pe elev.
• În România, bunele practici s-au axat pe dezvoltarea unui set de competențe pentru o
educație incluzivă, care sprijină elevii din contexte dezavantajate să lucreze în a-și recupera
carențele academice.

EVALUAREA PROIECTULUI
Eficacitatea transferului de bune practici a fost evaluat printr-o serie de instrumente:
chestionare de feedback pentru training, chestionar pentru profesori construit pornind
de la TALIS (The Teaching and Learning International Survey), vizite de monitorizare la
școlile beneficiare (observare la clasă) și chestionar pentru elevi (din punct de vedere al
conținutului, pedagogiei și relaționării).
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COMPETENȚELE
dezvoltate în proiect
Conform curriculumului naţional competenţa
școlară este definită ca „un ansamblu/sistem
integrat de cunoștinţe, capacităţi, deprinderi
și atitudini dobândite de elevi prin învăţare și
mobilizate în contexte specifice de realizare,
adaptate vârstei elevului și nivelului cognitiv al
acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu
care acesta se poate confrunta în viaţa reală.”
Pentru a dezvolta aceste competențe la elevi, profesorul trebuie să își dezvolte potențialul de
leadership și să își identifice propriile vulnerabilități și zone de creștere și să devină un rolemodel pentru elevii săi.
Intervenția sa se va baza pe o cunoaștere profundă a nevoilor emoționale și cognitive ale
copiilor. Planificarea strategică va consta în lucrul pe o serie de competențe privind educația
incluzivă care vor fi punctul de plecare pentru o implementare eficace, menită să reducă
decalajele și să dezvolte interesul elevilor pentru școală și dezvoltarea fiecărui elev după nevoile
sale de învățare specifice. Profesorul va urmări constant progresul elevilor săi și își va calibra
intervenția astfel încât să se asigure că obiectivele asumate vor fi atinse, lucrând constant la
metode de lucru cu elevii pe competențele vizate de curs.
Prin cursurile din cadrul proiectului FIERST am urmărit dezvoltarea și consolidarea a patru
competențe, fiecare având două-trei sub-competențe, care pot fi transferate la elevi, prin
anumite activități și metode de predare (prezentate în ghidul de față).
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Competență
Cheie

Sub-competență

Conținut

LEADERSHIP
PERSONAL

Conștientizare
Auto-reflecție

Puncte tari, valori
și nevoi personale,
SCARF, cercuri
de reflecție,
comunitatea
de practică
profesională

Își vor cunoaște profilul de lider
(valori și nevoi personale, puncte
tari, nivel stimă de sine);
Vor avea rutina reflecției
personale și a împărtășirii de
experiențe.

EFICACITATE
SOCIALĂ

Comunicare
Empatie cognitivă
Colaborare

Comunicare și
feedback asertiv,
ascultare activă,
relația profesorelev, stiluri de
atașament,
managementul
clasei

Vor dovedi empatie;
Vor suspenda judecata,
manifestând open heart/mind/
will;
Vor comunica asertiv;
Vor asculta activ;
Vor solicita și oferi feedback;
Vor lucra în echipă/activ în
comunitatea de învățare și
practică;
Vor oferi elevilor contexte de
învățare în echipă.

REZILIENȚĂ

Mentalitate
(mindset)
Moduri de
acțiune în fața
provocărilor

Cum funcționează
creierul, mentalitate
flexibilă vs.
mentalitate fixă,
strategii pentru
dezvoltarea
rezilienței

Vor întelege cum pot folosi în
favoarea lor felul în care învață/
acționează creierul;
Vor folosi metode de creștere a
rezilienței;
Vor dovedi determinare,
mentalitate flexibilă și reziliență
în activitățile cu colegii și copiii.

GÂNDIRE
STRATEGICĂ

Planificare
Execuție

Viziune și obiective
la clasă (Taxonomia
lui Bloom), literație,
evaluare, planificare
inversă, planul de
lecție în 5 pași

Vor folosi rutinele învățării
vizibile;
Vor integra fiecare elev în
activitate;
Vor construiesc o cultură a clasei
bazată pe viziune, obiective și
valori;
Vor produce învățare, prin
respectarea pașilor logici ai
lecției;
Vor acționa ca lider/role-model în
clasă.

Rezultate
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Conceptul de leadership este cunoscut în mai multe domenii ca abilitatea de a motiva și conduce
un grup de oameni către realizarea unui obiect sau scop (proiect, viziune etc.). Leadershipul este
şi un proces de influenţare a adepţilor de către lider în baza charismei şi a capacităţii acestuia
de a articula o viziune, dar şi de a transmite mesaje coerente în raport cu aceasta, inspirând
şi mobilizând oamenii spre acţiune. În plus, leadershipul este un tip special de relaţie care se
creează între lider şi adepţii săi, bazată pe valorile în care cred cu toții, pe interes pentru acel
scop/proiect, pe entuziasm, respect reciproc, empatie şi disponibilitate.

Self Leadership
Self Leadership/ leadershipul personal presupune să te conduci pe tine și propria viață:
să poți să faci alegeri potrivite, să acționezi în conformitate cu principiile și valorile
tale, să gândești la ce vei face, să ai un plan și scopuri clare în minte și să poți să te
autodisciplinezi pentru a pune totul în practică.

Dacă aducem în concret, în peisajul școlii, ideile de mai sus, ajungem la concluzia că avem fiecare
dintre noi datoria ca mai întâi să ne gestionăm propria persoană, ceea ce ne va permite ca apoi să
fim modele și să inspirăm pe cei din jur pentru a descătușa potențialul latent existent în fiecare
copil. Este și despre A ȘTI, dar este în mare măsură despre A FI, despre puterea interioară,
despre forța caracterului și despre mentalitatea cu care pornim la drum în ceea ce facem.
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Eficacitatea socială
Eficacitatea socială poate fi definită ca o competență colaborativă, ca abilititatea de a
empatiza cu situațiile celor din jur și a avea încrederea că putem avea succes împreună
sau gândi soluții împreună.
De asemenea, reprezintă și înțelegerea că, deși suntem persoane individuale, aparținem un
sistem social și prin cooperare și respect putem realiza mai mult.
Învățarea socio-emoțională este procesul prin care copiii și adulții dobândesc și aplică
cunoștințele, atitudinile și abilitățile necesare pentru a înțelege și gestiona emoții, setează și
ating obiective pozitive, simt și manifestă empatie fată de ceilalți, stabilesc și mențin relații
pozitive și iau decizii responsabile.

Reziliența
Reziliența este abilitatea de (îți) reveni și a merge mai departe după un eveniment
advers (conflict la locul de muncă, pierdere, insucces într-un anumit domeniu,
respingere etc.).
Mihaly Csikszentmihaly definește reziliența ca „aptitudinea de a transforma o situație negativă
în ceva pozitiv”. Este o combinație de curaj și perseverență, care ne ajută să ne atingem scopurile
și să avem succes.
Cercetările au arătat că nu există dovezi care să arate că stima de sine este cauza a ceva, ci
mai degrabă că stima de sine este influențată de o întreagă panoplie de succese și insuccese,
deci este consecința acestora. Martin Seligman spune că stima de sine are două componente
(pragmatic vorbind): DOING-WELL și FEELING-GOOD. DOING-WELL se referă la cât de încrezător
este cineva în abilitatea sa de a face față cu brio provocărilor vieții, iar FEELING-GOOD este
încrederea că merită să fie fericit, că este valoros și îndreptățit să se bucure de rezultatul
eforturilor sale.
Soluția Seligman este să îi învățăm pe copii cum să obțină rezultate, cum să performeze în
ceea ce fac (DOING WELL), pentru că aspectul FEELING-GOOD va veni de la sine sub formă de
mândrie, satisfacție, stare de bine. Când un copil are rezultate slabe la școală, el se întreabă „De
ce?”, iar răspunsul comportă trei aspecte: cine este de vină?, cât timp va dura? și cât de mult/
multe va afecta acest lucru? Răspunsul la întrebarea “cine este de vină?” (el sau ceilalți) se referă
la partea de FEELING-GOOD a stimei de sine. Dacă crede că el este cel vinovat, se simte prost
și stima de sine scade, dacă crede că ceilalți sunt vinovați, se simte bine și stima de sine crește.
Răspunsul la întrebările „Cât va dura?” și „Cât de mult va afecta aceasta?” au legătură cu partea
DOING-WELL a stimei de sine și afectează felul în care copilul acționează în fața unui insucces.
Acest răspuns poate fi unul în zona de responsabilitate și implicare (mastery în limba engleză),
care este de natură comportamentală și presupune că are control asupra rezultatelor. Al doilea
tip de răspuns este de tipul neajutorare/inacțiune (helplessness în limba engleză). Faptul că
renunță și nu acționează conduce spre alte insuccese, care în final vor duce la FEELING-BAD și
vor submina stima de sine.
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Gândire strategică
Gândire strategică este abilitatea de a gândi rațional, de a înțelege legăturile logice
dintre anumite subiecte, idei, de a stabili un scop, a planifica acțiuni pentru a-l atinge și
a evalua atingerea scopului stabilit.
Gândirea strategică implică gandirea critică, independentă și este un proces cognitiv care
definește modul în care gândesc oamenii, conceptualizează, analizează, aplică, evaluează
anumite informații prin observare, experiență, reflecție, comunicare, ca mai departe să le
transforme în plan de acțiune.
Pornind de la aceste competențe, care sunt extrem de importante pentru ca un elev să-și
poată crea singur opțiunile viață și să fie capabil să se integreze în societate, am preluat câteva
activități de învățare de la profesori și învățători, care încearcă să formeze competențe în elevi
prin a ști, a face, a fi.

Planul de lecție în 5 pași - referință pentru Anexele 13 - 15
Parte din competența de gândire strategică este planificarea conform nivelului clasei la care
profesorii și învățătorii predau. Este important ca atunci când facem planificarea anuală să luăm
în considerare ceea ce știu copiii deja (indicate de evaluarea inițială) și de acolo să construim
competențe specifice ciclului la care sunt (aici intervine programa școlară).
Mai jos descriem procesul prin este necesar să treacă un cadru didactic atunci când începe
planificarea anuală. Ne vom concentra în principal pe planul de lecție și cum acesta este legat
de alegerea competențelor pe care vrem să le dezvoltăm pe durata unui an școlar sau chiar pe
termen mai lung.
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Modelul pe care îl propunem pornește de la alegerea competențelor din programă, pe care le
trecem în planificarea anuală și care ne spun unde vrem să ajungem cu copiii la finalul anului
școlar. Planificarea anuală este apoi împărțită în capitole sau unități de învățăre, care au
compentențe ce pot fi dezvoltate pe perioada unității, pe parcursul a 3-4 săptămâni sau în funcție
de gradul de dificultate al conținutului.
Este important ca elevii să știe ce se așteaptă de la ei și unde trebuie să ajungă la finalul anului –
ținta finală, obiectivele anuale. În planul de lecție avem trecute (repetate) Viziunea și Obiectivele
anuale, pentru fiecare clasă. Viziunea este stabilită împreună cu copiii, procesul fiind ghidat de
către profesor. Iar competențele (corespunzătoare programei) sunt transformate în obiective
anuale, împarțite conform celor 3 elemente ale competenței: cunoștințe (să știe), aptitudine (să
facă), comportament (să-și dorească să facă).
În partea numită „Obiectivele de învățăre și evaluarea progresului” sunt trecute obiectivele pe
care vrem să le atingem într-o anumită oră. Ținem cont de nivelul copiilor și încercăm să avem
în minte principiul diferențierii (ne asigurăm că fiecare copil poate atinge cel puțin un obiectiv
în această oră). Pentru crearea obiectivelor plecăm de la taxonomia lui Bloom și ne asigurăm că
evaluăm progresul la finalul orei (cum știu că elevii au atins sau nu obiectivele).
Descrierea contextului clasei este legat de setarea obiectivelor, deoarece ne oferă o imagine
asupra clasei și ne ajută să diferențiem sarcinile (ne referim la gradul de dificultate al sarcinilor).
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Activitățile lecției includ 5 pași organizatorici, care ne oferă o claritate asupra fiecărui moment din
lecție – ce face profesorul, ce fac elevii.

Conținut nou (I do):
profesorul/ învățățorul oferă conținutul nou și elementele principale pe care trebuie să le știe
despre conținutul predat. Profesorul/Învățătorul alege modalitatea prin care transmite acest
conținut.
Notă*: planul este diferit atunci când avem consolidare sau recapitulare, astfel că Noul Conținut/
Conținutul Nou devine Practică (elevi) ghidată de profesor/învățător.

Practică ghidată (We do):
în acest moment elevii exersează noul conținut prin sarcini de lucru, unde rolul profesorului
este a-i ghida, a le oferi explicații suplimentare, a le oferi exemple concrete de cum pot aplica
respectivul conținut în diferite contexte (facem împreună).

Practică independentă (You do):
elevii rezolvă sarcinile de lucru singuri, de obiecei este momentul în care atingem al treilea
obiectiv. Profesorul se asigură doar că elevii sunt în sarcină, dar aceștia lucrează independent. La
finalul sarcinilor, profesorul oferă feedback pe sarcini și clarifică diferite concepte (acolo unde
este cazul). Acest moment al lecției este foarte important deoarece crește autonomia în învățare
a elevilor.

Bilet de ieșire/Închidere:
în încheirea lecției este important să verificăm ce anume au învățăt copii, unde mai neclarități.
Acest moment poate fi construit printr-un set de 2-3 întrebări generale, care să aibă legătură cu
obiectivele, la care elevii au posibilitatea de a răspunde (în scris sau oral).
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Fișe de activități
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Leadership personal

Anexa 1

Denumire practică: Învață-l pe un coleg!
1

Scop:

2

Arie curriculară: Consiliere și orientare.

3

Abilitate dezvoltată: Cunoașterea punctelor tari și a punctelor de creștere,

Scopul acestei activități este de a învăța cum se poate explica mai bine o
activitate din care cel căruia îi explici să învețe ceva. De asemenea dezvoltă
colaborarea participanților.

abilitatea de a reflecta la activitatea făcută, abilitatea de a împărtăși cu alții ce știe,
comunicare asertivă, ascultare activă, solicitare și oferire de feedback, abilitatea de a lucra
în contexte de lucru în echipă.

4

Grupa de vârstă: 11-14 ani

5

Obiective vizate: Până la finalul activității toți participanții vor:
Crea o scurtă activitate de lucru;
Prezenta o activitate celorlalți coechipieri;
Vor exersa activitatea propusă.

6

Rezultate așteptate: Participanții vor avea ocazia să creeze o scurtă activitate de

lucru pe care să o prezinte celorlalți coechipieri și să fie capabili să le explice toți pașii
activității propuse pentru ca aceștia să prezinte ce au învățat unii de la alții. (Activitatea
poate fi un scurt desen, câțiva pași de dans, o piesă de origami, un cântec scurt,
o poezie etc.).

7

Materiale folosite: Hârtie, foarfece, bandă de lipit, sfoară, etc.

8

Descriere activitate: Participanții sunt împărțiți în câte trei grupe și prin rotație

9
10

fiecare învață pe ceilalți doi să facă ceva. Toate echipele lucrează în același timp. Timp de
arătat practica de învățat: 3 minute. Apoi, în următoarea etapă toți membrii exersează pe
rând activitățile propuse. Timp de lucru împreună - 5 min.

Evaluare: Toți elevii vor prezenta timp de un minut ce au învățat de la unul dintre colegi.
Reflecție activitate: 1. Spune/scrie două lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/

simțit despre tine in timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Această activitate poate lua mai mult timp de desfășurare în funcție
de numărul de elevi aflat în clasă. În acest caz, se pot face grupe de patru sau cinci elevi
și se poate trage la sorți cine învăță ceva pe ceilalți participanți, apoi toți participanții
prezintă ce au învățat. Un aspect important este să se facă reflecția pe activitate pentru ca
participanții să realizeze singuri care este scopul acestei activități și de ce este important
să știm cum să le explicăm altora ceva ce ar vrea să învețe.
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Leadership personal

Anexa 2

+ Eficacitate socială + Gândire strategică

Denumire practică: Stupul
1

Scop:

2

Arie curriculară: Dezvoltare personală.

3

Abilitate dezvoltată: Comunicare, empatie cognitivă, colaborare.

4

Grupa de vârstă: 7-8 ani

5

Obiective vizate:

Crearea culturii clasei.

Exprimarea a cel puțin două idei despre ce înseamnă colaborare;
Dezvoltarea abilităților de comunicare prin implicarea tuturor elevilor;
Fiecare elev va avea minimum o contribuție în timpul orei.

6

Rezultate așteptate:
Fiecare elev va exprima cel puțin două idei despre ce înseamnă colaborare pentru
el; eficacitate socială – elevii dovedesc empatie, comunică și ascultă asertiv, lucrează
în echipă.
Fiecare elev va participa la comunicare cu unul dintre colegi sau în grup de lucru;
Fiecare va avea câte o sarcină în timpul orei (împărțit fișe, post-it-uri, lipici, foarfece,
strâns lucruri) – dezvoltarea leadership-ului personal prin responsabilizarea copiilor.
Dezvoltarea gândirii strategice- fiecare elev este integrat în activitate și astfel se con
struiește o cultură a clasei.

7
8

Materiale folosite: Post-it-uri colorate, foarfece, lipici, fișă cu hexagon,

hârtie colorată.

Descriere activitate: Profesorul desenează pe tablă un stup și îi întreabă pe copii

dacă știu ce este. Copiii răspund că este un stup. Profesorul îi întreabă pe elevi dacă știu ce
rol au albinele în stup făcând legătura cu ei ca albine și cu clasa lor ca stup.
Copiii sunt rugați să scrie calitatea unui prieten pe un post-it în formă de inimă pe care să
îl lipească pe stupul de pe tablă. Apoi copiii scriu pe alt post-it ce nu ar trebui să facă un
prieten ca el să rămână prieten- acest post-it este lipit în afara stupului.
Apoi când profesorul citește lucrurile bune de pe post-it-urile cu inimioare îi roagă pe elevi
să pună mâinile pe cap dacă le place ce aud, dacă nu, vor lăsa mâinile în jos.
Apoi profesorul citește a doua serie de idei scrise de copii. Dacă aceștia sunt de acord spun
„Zum, zum!”, iar dacă nu, tac.
Copiii primesc o foaie galbenă cu un hexagon în interiorul cărora se desenează pe ei și
scriu/ reprezintă grafic ce meserie vor să aibă.
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Leadership personal

Anexa 2

+ Eficacitate socială + Gândire strategică

Denumire practică: Stupul
9

Evaluare: Copiii prezintă ce au desenat în fișe și spun de ce vor să facă acea meserie.

Copiii lipesc desenele în formă de hexagon pe un panou ca un stup.

10

Reflecție activitate: 1. Spune/scrie două lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/

simțit despre tine in timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Această activitate îi ajută pe elevi să lucreze împreună cu profesorul la

crearea unei culturi a clasei. Elevii pot fi întrebați de rolul albinelor în stup, dar și de rolul
lor în clasă. Apoi, aceștia pot fi întrebați ce reguli există în stup, cine face regulile în stup,
făcându-se legătura cu grupul, clasa lor și regulile lor.
Pentru ca această activitate să fie posibilă a fost invitat la clasă un apicultor cu o
săptămână înaintea acestei ore de dezvoltare personală. Astfel elevii au putut pune
întrebări direct unui apicultor, au aflat cum cresc albinele, ce reguli au și cum își împart
sarcinile în stup.
Activitatea menționată mai sus poate fi făcută interdisciplinar la științe și dezvoltare
personală.
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Eficacitate socială

Anexa 3

Denumire practică: Ți-ai umplut găletușa astăzi?
1

Scop:

2

Arie curriculară: Consiliere și orientare

3

Abilitate dezvoltată: Empatie, colaborare, comunicare

4

Grupa de vârstă: 6-8 ani

5

Obiective vizate:

Deprinderea de comportamente pozitive, exersarea empatiei cognitive

Elevii vor reprezenta prin desen un lucru care le-a plăcut din poveste;
Elevii vor numi un lucru bun pe care l-a făcut pentru cineva și cum s-au simțit după ce
au făcut acel lucru.

6

Rezultate așteptate: Elevii își dezvoltă abilitatea de a empatiza, colabora și
comunica în mod pozitiv. Conectează toate aceste lucruri cu viața lor personală și
înțeleg cât este de ușor și de satisfăcător să exprimi bunătate, apreciere și dragoste
prin „umplerea găletușei”. Povestea îi ajută să înțeleagă mai bine faptul că a fura din
găletușa altcuiva este doar un comportament negativ, nu o etichetă permanentă, iar
acest lucru nu ne ajută la umplerea propriei găletușe, ci dimpotrivă.

7

Materiale folosite: Carte „Ai umplut găletușa azi?” sau material video.

8

Descriere activitate:

1. Elevii ascultă povestea.

2. După introducere, profesorul împarte fiecărui elev o găletușă de hârtie și le îndrumă
atenția spre povestea care urmează să fie spusă, pentru a vedea ce se întâmplă cu
găletușele lor. Pentru ora aceasta, ele au devenit vizibile, și in cursul zilei rămân așa.
3. Continuă povestea și, din când în când, se oprește să întrebe ce părere au elevii. Ce au
înțeles până în acel moment din poveste, cât și să sublinieze comportamente dezirabile și
indezirabile.
4. La final de poveste, elevii sunt rugați să se gândească la ziua precedentă și să vadă ce i-a
ajutat să își umple găletușa sau să o golească. Iau câteva răspunsuri și apoi fiecare elev dă
un exemplu de ce ar putea să facă să își umple găletușa lui și a altcuiva.

9

Evaluare: Elevii sunt rugați să deseneze ce le-a plăcut din poveste sau ceva din viața lor

care le-a umplut găletușa.

10

Reflecție activitate:

1. Ce ai învățat/descoperit/simțit despre tine în timpul activității?
2. Cum folosești ce ai învățat în viața de zi cu zi?
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Eficacitate socială

Anexa 3

Denumire practică: Ți-ai umplut găletușa astăzi?
11

Recomandări: Este o activitate potrivită pentru clasa pregătitoare și clasa I.

„Have you filled your bucket today?” By Carol McCloud
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Eficacitate socială

Anexa 4

+ Gândire strategică

Denumire practică: Povestea celor trei fluturi
1

Scop:

2

Arie curriculară: Dezvoltare personală sau limbă și comunicare.

3

Abilitate dezvoltată: Elevii dovedesc empatie, comunicare și atenție asertivă,
colaborare, găsirea de soluții împreună, fiecare elev este implicat.

4

Grupa de vârstă: 6-8 ani

5

Obiective vizate:

Această poveste poate fi adusă la clasă cu scopul de a-i ajuta pe elevii de
vârste mici să creeze o cultură a clasei, să colaboreze și să găsească
soluții împreună.

Să comunice una-două soluții pentru protagoniștii poveștii;
Să asculte părerile colegilor lucrând în echipă.

6

Rezultate așteptate: Elevii vor comunica soluții pentru protagoniștii poveștii și

vor empatiza cu cele întâmplate în poveste;
Elevii vor lucra în echipă și vor comunica eficient între ei.

7

Materiale folosite: Fișă cu povestea anexată. Dacă se dorește ca impactul să fie
mai mare se poate folosi un fond sonor de ploaie.

8

Descriere activitate: Profesorul le citește sau le spune povestea copiilor până

înainte de finalul poveștii apoi le pune întrebări copiilor de tipul:
- Voi ce ați face în locul celor trei fluturi?
- Ce sfat le-ați da fluturilor pentru a ieși din această încurcătură?
- Ce credeți că se întâmplă cu cei trei fluturi până la final?

După ce elevii răspund la întrebări profesorul le spune copiilor și finalul poveștii.
Apoi profesorul mută fapte din poveste într-o situație reală dintre copii, punând întrebări.
- Dacă s-ar porni o furtună și din trei prieteni câți sunteți la joacă doar pentru unul s-ar găsi
adăpost, ce ați face?
- Unde v-ați adăposti toți trei?
De asemenea, se creează o sesiune de pus întrebări de către copii. Copiii se împart în
grupe. Fiecare grupă pune câte o întrebare altei grupe. Fiecare grupă va avea timp de
decis pentru întrebare, de asemenea pentru a răspunde la întrebarea primită, astfel
membrii echipei au oportunitatea de a se sfătui între ei.
La finalul activității copiii spun ce au învățat din experiență/ poveste.
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Eficacitate socială

Anexa 4

+ Gândire strategică

Denumire practică: Povestea celor trei fluturi
9

Evaluare: Copiii spun colegilor ce au învățat ei din poveste. Profesorul scrie

învățămintele elevilor pe post-it-uri pentru a le putea repeta dacă este nevoie.

10

Reflecție activitate:

1. Spune/scrie 2 lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine in timpul
activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Această activitate îi învață pe elevi să se ajute unii pe alții, să fie mai
empatici, să comunice unii cu alții. De asemenea este important pentru copii, ca de la
vârste foarte mici să învețe să se ajute unii pe alții, să contribuie la comunitățile din care
fac parte, să ceară ajutorul celor din jur și să asculte opiniile celorlalți.
Această activitate poate fi folosită la ora de dezvoltare personală sau la ora de
limbă și comunicare în limba română.

Povestea celor trei fluturi
Erau odată trei fraţi fluturi, unul alb, unul roşu şi unul galben. Cei trei dansau cât era ziua
de lungă în jurul florilor din grădină, se jucau voioşi în lumina soarelui şi nu se plictiseau
nicio clipă pentru că erau foarte fericiţi.
Într-o zi a venit o ploaie torenţială şi le-a udat aripile frumoase. Cei trei fluturi au zburat
spre casă, însă au găsit uşa închisă. Aşa că au fost nevoiţi să rămână în ploaia care reuşise
să îi ude foarte tare. Fraţii fluturi au pornit în căutarea unui adăpost şi au zburat către o
lalea roşie cu dungi galbene: “Dragă noastră lalea, poţi să îţi deschizi petalele şi să ne laşi
să ne adăpostim între ele până trece furtuna?” Laleaua le răspunde: “Cel roşu și cel galben
pot intra, pentru că sunt ca mine, dar cel alb nu.” Cei doi fraţi galben şi roşu îi spun: “Dacă
fratele nostru alb nu se poate adăposti între petalele tale, atunci și noi vom rămâne în
ploaie, cu el.”
Afară ploua tot mai tare, iar fluturaşii erau tot mai uzi, aşa că şi-au luat zborul spre un crin
alb căruia i-au spus: “Poţi să îţi deschizi floarea pentru a ne adăposti şi noi de ploaie?”
Crinul răspunde: “Fluturele alb poate intra la adăpost, pentru că este ca mine, dar cel roşu
și cel galben vor rămâne afară, în furtună.” Fluturele alb spune: “Dacă nu ne primeşti pe
toţi trei, atunci eu voi rămâne în ploaie alături de fraţii mei. Mai bine rămânem în furtună
decât să stăm despărţiţi.”
Astfel, cei trei fluturi şi-au luat zborul. Dar soarele, care se afla în spatele unui nor, a auzit
totul, şi ştia că sunt trei fraţi buni care au rămas uniţi chiar şi în faţa unei furtuni care
aproape îi nimicise. Aşa că a ieşit dintre nori, a alungat ploaia şi a început să strălucească
cu putere deasupra grădinii. Soarele a uscat aripile celor trei fluturi şi le-a încălzit trupurile
fragile. Cei trei fraţi şi-au reluat imediat joaca şi au dansat în jurul florilor din grădina până
seara. Apoi au fugit spre casa lor unde au găsit, de această dată, uşa larg deschisă.
Sursa: http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/
povesti-scurte-cu-talc/povestea-celor-trei-fluturi/
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Eficacitate socială

Anexa 5

Denumire practică: Săculețul fermecat
1

Scop:

2

Arie curriculară: Limbă și comunicare, Consiliere și orientare

3

Abilitate dezvoltată: Participanții la activitate își vor dezvolta capacitatea de

Scopul acestei activități este de a-i face pe elevi să își dezvolte capacitatea de
comunicare, de dezvoltare a vocabularului și de dezvoltarea atenției active.

comunicare, atenția activă

4

Grupa de vârstă: 7-12 ani

5

Obiective vizate:

Până la finalul activității toți participanții vor:
Descrie cel puțin două obiecte din săculeț folosind cât mai multe cuvinte în descriere;
Colabora între ei pentru a descrie obiectele;
Vor forma propoziții complete în descrierea lor.

6

Rezultate așteptate: La finalul activității elevii vor fi descris toate obiectele din
săculeț în echipă și vor forma propoziții complete.

7

Materiale folosite: Săculeț din material textil, obiecte de diferite mărimi, forme

și texturi.

8

Descriere activitate: „Săculețul fermecat” – se aduce în clasă un săculeț în care sunt
puse diferite obiecte. Elevii sunt legați la ochi și au sarcina de a alege un obiect din sac
și de a spune ce este. În timp ce sunt legați la ochi, elevii trebuie să formuleze diferite
propoziții despre obiectul ales (Ex.: Este moale/Este greu și rece etc.).
Elevii vor lucra în echipă pentru a se ajuta unii pe alții la descrierea cuvintelor.

9

10

Evaluare: Fiecare participant descrie cel puțin două obiecte pe care le găsește
în săculeț. Participanții colaborează între ei pentru a rezolva sarcina de lucru.
Participanții vor descrie obiectele de la simplu la complex.
Reflecție activitate:

1. Spune/scrie 2 lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine în
timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut/folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Această activitate se poate face pentru diferite grupe de vârstă și
activitățile se schimbă de la simplu la complex.
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Eficacitate socială

Anexa 6

Denumire practică: Pânza de păianjen
1

Scop:

2

Arie curriculară: Consiliere și orientare, Limbă și comunicare

3

Abilitate dezvoltată: Comunicare asertivă, colaborare, ascultare activă.

4

Grupa de vârstă: 11-15 ani

5

Scopul acestei activități este de a oferi participanților oportunitatea de a
se cunoaște mai bine, de a comunica mai deschis, de a colabora în grupul de
lucru, de a-și suspenda judecata față de cei din fața lor, de a comunica asertiv
și de a asculta.

Obiective vizate:

Până la finalul activității toți participanții vor:
Comunice celorlalți un lucru mai puțin știut despre ea sau el;
Relateze cel puțin două lucruri aflate de la colegi despre care nu știau înainte;

6

Rezultate așteptate: Până la finalul activității toți participanții vor comunica

celorlalți despre ei lucruri pe care cred că ceilalți le cunosc mai puțin. Apoi fiecare
participant va enumera cel puțin două lucruri aflate de la colegi.

7

Materiale folosite: Scaune așezate în cerc, o bobină de ață mai groasă cât să

ajungă pentru toți participanții.

8

Descriere activitate: Participanții se așează pe scaunele puse în formă de cerc.
Inițiatorul activității ia un fir de ață și începe activitatea zicând:
„Dacă m-ai cunoaște cu adevărat, ai ști despre mine că...”
Participanții completează pe rând dându-și ghemul unul de la altul până se formează o
pânză de păianjen. Această pânză de păianjen din fire va reprezenta contribuția fiecărui
membru din echipă și responsabilitatea fiecăruia de a rămâne uniți. Înainte de a desface
pânza de păianjen fiecare participant va spune cel puțin două lucruri aflate despre colegi.
La această activitate se recomandă debrief (discuție de după activitate) pentru ca aceștia
să înțeleagă scopul acesteia.

9

Evaluare: Fiecare participant va spune cel puțin două fapte noi aflate despre colegii lor.
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Eficacitate socială

Anexa 6

Denumire practică: Pânza de păianjen
10

Reflecție activitate:

1. Spune/scrie 2 lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine în timpul
activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut/folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Această activitate se recomandă începând de la clasele de gimnaziu și

se va menționa ca elevii să enumere aspecte pozitive din cele mai puțin știute de colegi
pentru a ajuta la câștigarea încrederii în sine.

Activitatea poate dura în funcție de numărul de elevi, dar nu se recomandă număr mai
mare de 30 de elevi și în funcție de numărul acestora activitatea va fi mai lejeră sau mai
alertă.
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Reziliență

Anexa 7

+Leadership personal +Gândire critică

Denumire practică: Reziliență - Piper
1

Scop:

2

Arie curriculară: Dezvoltare personală.

3

Abilitate dezvoltată: Abilitatea de a persevera atunci când se ivesc obstacole, de

Scopul acestei activități este de a-i ajuta pe elevi să realizeze că pot face ce-și
doresc dacă au curaj să încerce, de a-și cunoaște calitățile.

a-și folosi resursele proprii sau cele din jur, încredere în sine.

4
5

Grupa de vârstă: 6-14 ani
Obiective vizate:

La finalul activității elevii vor fi capabili să:
definească reziliența și 3 componente ale acesteia;
își identifice propriile resurse de a fi rezilienți.

6

Rezultate așteptate:
Elevii vor descoperi/reaminti ce îi ajută să depășească situații dificile, să fie rezilienți.

7

Materiale folosite: Laptop, material video, fișă de lucru

8

Descriere activitate: În deschiderea activității elevii sunt întrebați dacă știu
ce înseamnă să fii rezilient. Profesorul notează pe tabla răspunsurile primite și apoi
formulează o definiție pentru reziliență - Abilitatea de a-și reveni indiferent de situație și de
a merge mai departe.
Îndrumă atenția elevilor către filmul ce urmează a fi vizionat – îi provoacă să rețină cât mai
multe acțiuni ale personajului. Vizionează filmul Piper.
Reia filmul de la început și oprește vizionarea de fiecare dată când pune întrebări:
Ce s-a întâmplat aici cu Piper?
Ce credeți că simțea? Ce a produs schimbarea?
Cum s-a comportat după ce și-a învins teama?
Fiecare elev își va nota o situație în care, asemenea personajului, au trebuit să depășească
un obstacol. Apoi în grupuri de 3-4 vor împărtăși pe scurt situația.
Profesorul reia discuția despre ce înseamnă să fii rezilent și va nota la tablă răspunsuri
primite din clasă (ce resurse au folosit elevii pentru a merge mai departe: curaj,
perseverență, cerut ajutor, căutat informații etc.).
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Denumire practică: Reziliență - Piper
9

Evaluare: Elevii își vor nota pe un post-it care sunt „superputerile lor” în situații dificile

și vor lipi acel post-it în penar, pentru a-și aminti în fiecare zi că sunt puternici și pot realiza
tot ce își propun.

10

Reflecție activitate:

1. Spune/scrie 2 lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine în
timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut/folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: În funcție de situații ivite pe parcursul orelor, se poate reaminti elevilor

despre ce au învățat despre ei, cum și-au folosit abilitatea de a fi rezilienți etc.
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Denumire practică: QR cod la matematică
1

Scop:

2

Arie curriculară: Matematică și științe

3

Abilitate dezvoltată:

Activitate didactică pentru aria curriculară matematică și științe/clasa VI

Folosire informații în diverse situații;
Dezvoltare autonomie în validare rezultate, folosind mijloace digitale.

4
5

Grupa de vârstă: 10-14 ani
Obiective vizate:

La finalul activității elevii vor fi capabili să:
își reamintească proprietățile numerelor raționale;
utilizeze noțiunile recapitulate în diferite exerciții;
utilizeze aplicația QR code pentru autoverificare.

6

Rezultate așteptate:

Își dezvoltă abilitatea de a-și analiza și evalua propriile nevoi și reușite. Lucrul în echipă
ajută la dezvoltarea eficacității sociale, îmbunătățește procesul de comunicare. Lucrul
individual le dezvoltă capacitatea de a lucra individual, de a folosi resursele din jur, de a se
autoevalua și de a căuta/solicita informații suplimentare acolo unde nu sunt siguri.

7
8

Materiale folosite: Tabla, fișa de lucru, telefon, coli de hârtie, caiet.
link pentru creare cod QR aici:https://ro.qr-code-generator.com/
Descriere activitate:

1. Elevii se împart în 4-5 grupuri de lucru.
2. Elevii răspund la întrebări: Ce sunt numerele raționale? Ce operații putem efectua cu
aceste numere? La ce ne ajută în viața de zi să știm să folosim numere raționale?
3. Pe tablă se desenează o floare, având în centru numere raționale. Fiecare petală
reprezintă o operație și proprietățile acesteia. Petalele sunt completate pe rând, de
reprezentanții fiecărui grup. În bancă, pe o coală separat fiecare elev își notează noțiunile
de la tablă.
4. Prin rotație fiecare grup rezolvă un exemplu de exercițiu pentru fiecare tip de operație
în care se folosesc operațiile recapitulate și le scriu la tablă prin reprezentanții lor.
5. Se distribuie fișa de lucru. Profesorul lucrează împreună cu clasa primul exercițiu. În
rezolvarea exercițiului face apel la noțiunile deja scrise pe tablă (în floare) și cum sunt
utilizate în etapele de rezolvare. Ajungând la rezultat explică la ce îi ajută să scaneze
codurile QR. Primul cod îți arată rezultatul. În cazul în care nu este rezultatul corect,
scanezi al doilea cod și afli cum se rezolva corect exercițiul și explicații ajutătoare.
6. Următoarele 2-3 exerciții de pe fișă elevii le rezolvă în grup, ajutându-se cu explicații
unde este cazul.
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Denumire practică: QR cod la matematică
8

7. Pentru următoarele exerciții elevii sunt rugați să le rezolve independent și să se verifice
folosind scanatul QR codului cu soluția.
Timp de lucru aproximativ 30-35 minute.

9

Evaluare: Se reiau întrebările:

În ce situații ne ajută să cunoaștem noțiuni despre numerele raționale?‚
Cum putem transforma situații din viață în exerciții matematice?
Profesorul poate furniza un prim exemplu: Ioana are un mar tăiat în 8 felii.
Dorește să împartă mărul cu cele două prietene ale ei. Câte felii de măr vor avea fiecare?

10

Reflecție activitate:

1. Spune/scrie două lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine in
timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut/folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: QR codurile pot fi generate ușor folosind

https://tinyurl.com/y5lnns7q
QR codurile pot fi citite având instalată în telefon aplicația QR&Barecode Scanner.
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Denumire practică: Figuri geometrice din viața mea
1

Scop:

2

Arie curriculară: Matematică și Științe ale Naturii

3

Abilitate dezvoltată:

Scopul acestei activități este de a-i ajuta pe elevi să identifice diferite figuri
geometrice în viața de zi cu zi.

Abilități motrice – asamblat, lipit, decupat;
Comunicare;
Selectare unor item după anumite criterii;
Colaborare.

4

Grupa de vârstă: 11-12 ani

5

Obiective vizate:
Elevii vor recunoaște cele 4 figuri geometrice plane (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi);
Elevii vor clasifica figurile geometrice plane după anumite criterii (laturi, unghiuri, mărime);
Elevii vor realiza un colaj folosind figurile geometrice plane, prin construire de obiecte.

6

Rezultate așteptate:

Elevii vor fi capabili să recunoască figurile geometrice, atât prin imagini cât și prin obiecte
din mediul încojurător.
Elevii vor înțelege utilitatea figurilor geometrice în viața lor cotidiană.
Elevii vor fi capabili să lucreze în echipe, cu ușurință, respectându-și fiecare, rolul primit.

7

Materiale folosite: Figuri geometrice decupate, obiecte din clasă

(ceas, bancă, tablă).

8

Descriere activitate:

Profesorul deschide ora prin întrebări referitoare la starea elevilor și aduce în discuție
câteva elemente recapitulative din lecțiile anterioare. Prezintă obiectivele (pe înțelesul
copiilor) pentru ora care urmează.
Profesorul scoate din „săculețul cu surprize” diferite figuri geometrice (colori diferite,
mărimi diferite) și îi roagă pe elevi să le grupeze în funcție de anumite criterii:
1. Pătrate mici albastre;
2. Triunghiuri mari verzi;
3. Figuri care au 4 laturi egale, de culoare roșie etc.
(În funcție de numărul elevilor, aceștia pot face sarcina individiual sau pe grupe)
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Denumire practică: Figuri geometrice din viața mea
8

În continuare profesorul face legătura între figurile geometrice și mediul în înconjurător.
Unde în jurul nostru găsim figuri geometrice? Pentru a consolida cunoștințele legat de
figurile geometrice se pot folosi, de exemplu semnele de circulație.
Profesorul arată diferite imagini cu semne de circulație (pătrat, triunghi, dreptunghi) și
le cere copiilor să identifice figura geometrică și utilitatea semnului (vezi imaginile de pe
pagina urmatoare).
Profesorul poate oferi întrebări de ghidaj:
1. De ce această figură este un pătrat și nu un triunghi?
2. Care este diferența dintre dreptunghi și pătrat? Etc.
(Această activitate poate fi în grupe, fiecare elev având un set de instrucțiuni/întrebări.
Fiecare elev poate avea un rol diferit, însă toți își notează concluziile în caiet).
După activitate se face un debrief, cu întrebări către clasă, pentru a verifica dacă
obiectivele au fost atinse.
În continuare, primesc o fișă albă și sunt rugați să construiască, folosind figurile
geometrice decupate, un mic oraș (se poate face legătura cu orașul în care locuiesc ei), în
care să apară străzi, semne de circulație oameni etc.
După activitate elevii, în funcție de timpul rămas, își prezintă lucrările – Ce figuri au folosit?
Cum îi ajută oamenii din oraș aceste semne? Ce sfat le-ar dat copiilor care vin la școală și văd
astfel de semne? Cum le recunoaștem? Ce figuri am folosit? Pentru ce?

9
10

Evaluare: Evaluare se face individual, prin fișe unde au de unit numele figurii cu
reprezentarea grafică, au de identificat câte laturi au fiecare și care sunt unghiurile.
Reflecție activitate:

Reflecția pe activitate poate fi dusă dincolo de conținutul în sine, ci mai mult pe modul în
care ei au colaborat în timpul activității, dar și cu ce îi ajută informațiile aflate azi în viața
de zi cu zi.

11

Recomandări: Această activitate a fost implementată la clasa a IV-a, pentru copii cu
deficiență mintală ușoară, dar poate fi adaptată pentru copiii din învățământul public, din
clasele II-III.
Atenție la numărul de copii. Ajută să aveți grupele deja formate, pentru a putea eficientiza
timpul de lucru. (Echipele pot avea chiar numele figurilor geometrice).
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Denumire practică: Figuri geometrice din viața mea
Se pot folosi oricare alte imagini.
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Denumire practică: Ce sunt banii și ce facem cu ei?!
1

Scop:

2

Arie curriculară: Matematica cls III – unități de măsură monetare

3

Abilitate dezvoltată: Gândire critică

4

Grupa de vârstă: 10-11 ani

5

Obiective vizate:

Scopul acestei activități este pentru a-i ajuta pe elevi să dobândească abilități
de planificare a banilor și gândire strategică.

Să își însușească unitățile de măsură monetare;
Să aplice cunoștințele însușite în viața cotidiană;
Să realizeze schimburi echivalente valoric;
Să rezolve probleme ale căror conținut este legat de valoarea banilor.

6

Rezultate așteptate:

Elevii înțeleg utilitatea banilor, diversitatea monedelor și modul de folosire în viața de
zi cu zi.

7

Materiale folosite: Tabla, creta, diverse diviziuni monetare românești și
internaționale, produse (o sticlă de ulei, o carte, un pachet de mălai, o pungă de zahăr,
acadele, pixuri, telefon etc.), tavă, album monede.

8

Descriere activitate:

1. Pentru a descoperi care este titlul lecției, învățătoarea adresează 2 ghicitori:
„Nu e fioros, nu mușcă
E un leu bine venit.
Dacă ai mai mulți – nu strică,
Doar să îi câștigi cinstit.” (leul-moneda națională)
„Când îi dai – primești în schimb
Haine, dulciuri – tot ce vrei.
Ia priviți o ciocolată!
Costă tocmai patru… lei!” (banii)
2. Învățătoarea notează pe tablă definiția banilor. Notează răspunsurile elevilor la
întrebările: Cum obținem banii? Ce putem să facem cu banii?
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Denumire practică: Ce sunt banii și ce facem cu ei?!
8

3. Pe o tavă sunt puse diferite bancnote și monede. Elevii sunt rugați să le observe și să
identifice care bancnote și monede nu sunt românești. În paralel vor putea răsfoi un album
cu diferite monede din perioade de timp diferite.
4. Pentru a ilustra o secvență din viața reală, pe 2 bănci vor fi expuse o serie de produse
cu prețuri variate. Fiecare bancă va avea 2 vânzători. Elevii se vor împărți în grupuri de 3.
Fiecare grup are o sumă fixă de bani pe care o poate folosi la magazin. Vor trebui să decidă
cum vor proceda, astfel încât fiecare dintre ei să își poată cumpăra minim un produs de la
magazin.
5. După finalizarea cumpărăturilor elevii sunt rugați să spună cum s-au simțit, ce decizii au
luat, dacă în realitate merg la cumpărături.
6. Învățătoarea îi roagă să compună probleme matematice cu bani. Le notează fiecare
pe o coală și le dau colegului de bancă pentru a le rezolva. Primesc foaia înapoi, verifică
rezolvarea și dau feedback colegului.

9

Evaluare: Se adresează întrebări despre cele învățate. Ce sunt banii? Care este moneda

națională? Care este diviziunea monetară pentru leu? Ce putem face cu banii?

10

Reflecție activitate:

1. Spune/scrie două lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine în
timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut/folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Se poate crea un magazin al clasei cu recompense bazate pe puncte,

pentru comportament colectiv.
Exemplu: O oră în aer liber pentru 20 de puncte. Punctele se obțin dacă în clasă este
păstrată curățenia timp de o săptămână.
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Metoda celor 4 Resurse
Metoda oferă un mod alternativ de predare a abilității de lectură și un mod de
conceptualizare a ceea ce fac cititorii (eficienți). Cei patru pași ai metodei:
(1) descifrarea codului textelor, (2) înțelegerea semnificațiilor textului, (3) folosirea
informațiilor din text în diferite contexte și (4) analiza critică a textelor.

1. Code breaker

2. Meaning maker

Se referă la capacitatea unei persoane de a recunoaște
cuvinte cheie cu accent pe decodarea și codificarea
simbolurilor din texte scrise

Înțelegere sens – acest pas include utilizarea
cunoștințelor anterioare pentru a construi sens;

Cunoștințe cheie:

Cunoștințe cheie:

Cum descifrez textul?

Combinații literă – sunet;
Structura cuvinte/propoziții;
Gramatica și sintaxă, ortografie,
punctuație;
Limbaj convențional, limbaj specializat
/terminologie;
Tipul de text, așezare în pagină,
structură text.
Întrebări pentru profesor:

Ce înseamnă mesajul din text?

Conectare la cunoștințe anterioare;
Vizualizare/predicție/prezumție;
Realizarea conexiunilor cu sine/cu
ceilalți/mediul înconjurător;
Înțelegere sens text/cunoștințe
tematice;
Adresare de întrebări, rezumat,
sintetizare;
Cunoștințe despre modul de
construcție al unui text.

De ce cunoștințe anterioare au nevoie
elevii pentru a lucra cu acest text?

Întrebări pentru profesor:

Ce metode/explicații vor ajuta elevii să
înțeleagă limbajul si structura textului?

De ce cunoștințe anterioare au nevoie elevii
pentru a înțelege sensul acestui text?

Practici si strategii posibile:

Ce metode/explicații vor ajuta elevii să
înțeleagă și să interacționeze cu
sensul textului?

Folosirea de titluri/ilustrații pentru a
face presupuneri;
Predare anterioară vocabular și
terminologie specială;
Folosire dicționare, glosare, taxonomii;
Previzualizare text – sublinieri;
Citire cu voce tare;
Concentrare pe fonetică și (re)
cunoașterea cuvintelor în context;
Concentrare pe limbajul literar/alegerile
de limbaj ale autorului.

Practici si strategii posibile:
Cercuri literare/de citit;
Hărți mentale (mind maps);
Citește si povestește; citire ghidată;
Predarea unul altuia;
Completare de informații.
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Metoda celor 4 Resurse
3. Text use

4. Text analysis

Ce fac cu acest text? Cum îl pot folosi?

Ce înseamnă pentru mine textul?

Se referă la recunoașterea genurilor literare, tipurilor
de text, structurilor lingvistice specifice fiecărei
structuri stilistice, înțelegerea influențelor factorilor și
contextelor de natură socială/culturală asupra textului,
adaptare text și limbaj folosit dintr-un context social
în altul.

Înțelegere contextuală - analiză și evaluare text,
subiectivitatea autorului; credibilitate; fapte; opinii;
interese ascunse; probleme ridicate, atenție la ce este
și nu este inclus în text și de ce, limbajul ales de autor/
conștientizarea limbajului critic, abordare perspective
multiple, conexiuni cu alte text de gen similar,
conexiuni cu diverse cadre sociale, culturale, istorice și
politice, cum e textul raportat la cititor, conștientizare
scop text si audiență vizată.

Cunoștințe cheie:

Cunoștințe cheie:

Recunoaștere genuri literare, tipuri
de text;
Structuri lingvistice specifice fiecărei
structuri stilistice, tip de text, gen
literar;
Înțelegerea influențelor factorilor și
contextelor de natură socială/culturală
asupra textului;
Adaptare text și limbaj folosit dintr-un
context social în altul.
Întrebări pentru profesor:
De ce cunoștințe au nevoie elevii pentru a
înțelege utilitatea tipului de text studiat?
Ce metode/explicații vor ajuta elevii să
poată folosi textul în scopuri particulare?
Practici si strategii posibile:
Sumarizarea textului;
Scheme pentru extragerea și
organizarea informației;
Adnotări, notițe pe baza textului.

Analiză și evaluare text;
Subiectivitatea autorului; credibilitate;
fapte; opinii; interese ascunse;
probleme ridicate;
Atenție la ce este și nu este inclus în
text și de ce;
Limbajul ales de autor/conștientizarea
limbajului critic;
Abordare perspective multiple,
conexiuni cu alte texte de gen similar,
conexiuni cu diverse cadre sociale,
culturale, istorice și politice;
Cum e textul raportat la cititor,
conștientizare scop text și
audiență vizată.
Întrebări pentru profesor:
De ce cunoștințe au nevoie elevii pentru
a înțelege modul în care este creat textul
pentru a reda viziuni și interese particulare?
Ce metode/explicații vor ajuta elevii să își
dezvolte limbajul critic și conștientizarea
modului în care limbajul este folosit pentru
a crea/transmite un anumit sens?
Practici si strategii posibile:
Problematizare/întrebări pe baza
textului;
Scris despre texte citite;
Expunere la multiple perspective.
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Denumire practică: Descifrarea și înțelegerea textului
1

Scop:

2

Arie curriculară: Limbă și comunicare

3

Abilitate dezvoltată: Abilități de dezvoltare a gândirii critice prin lectură.

4

Grupa de vârstă: 8-14 ani

5

Obiective vizate:

Înțelegerea unui text scris și cum pot fi folosite informațiile aflate.

Citirea și înțelegerea textului;
Sintetizarea informațiilor aflate;
Corelarea noțiunilor din text cu viața de zi cu zi.

6

Rezultate așteptate:

Elevii înțeleg cum să abordeze un text, cum să își culeagă informațiile din acel text. Își
dezvoltă capacitatea de a selecta informațiile primite și de a le raporta la viața lor.

7
8

Materiale folosite: Tablă, text scris pe tablă sau proiectat.
Descriere activitate:

1. Code Breaker
a) Profesorul anunță titlul textului și pune o serie de întrebări (de exemplu: Ce presupune
o alimentație sănătoasă? Ce este o campanie de informare? Despre ce credeți că va fi
textul?).
b) Fără să citim textul, ce observăm? (imaginea – este sugestivă pentru titlu? La ce te duce
cu gândul? Câte paragrafe/aliniate ați identificat? Ce cuvinte ți-au atras atenția?
c) Cum este textul așezat în pagină? Numere, semne de punctuație, cum sunt
propozițiile etc.).
2. Meaning Maker
a) Elevii încep să citească textul, subliniază cuvinte necunoscute.
(Profesorul lucrează pe text în același timp cu elevii, subliniază, notează etc.);
b) Se explică cuvintele necunoscute;
c) În pereche pentru fiecare paragraf/alineat este scrisă ideea principală;
d) Se citesc ideile principale și se notează la tablă.
3. Text Analysis
a) Elevii analizează sensul textului, mesajul transmis, scopul textului;
b) Este analizat limbajul folosit, ideile pot avea abordări diferite, care este scopul textului;
c) Au mai citit astfel de texte? Unde? În ce context?
d) Se pot identifica mesaje ascunse? Autorul a fost subiectiv/obiectiv în textul scris?
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Denumire practică: Descifrarea și înțelegerea textului
8

4. Text Use
a) Elevii identifică tipul de text (articol, text literar etc.);
b) Cu ce mă ajută informațiile aflate? În ce alte contexte pot folosi aceste noțiuni?
c) Cum ai povesti pe scurt textul, cuiva care nu l-a citit? (elevii notează un scurt rezumat
maximum 10 propoziții);
d) Se creează cadrul pentru discuții despre beneficiile unui regim alimentar.

9

Evaluare: Fiecare elev își analizează regimul lui alimentar în raport cu textul studiat. Ce
schimbări ar produce în stilul lor de viață? De ce?

10

Reflecție activitate:

1. Ce ai învățat/descoperit/simțit despre tine în timpul activității.
2. Cum folosești ce ai învățat în viața de zi cu zi.

11

Recomandări: Metoda poate fi aplicată pe orice fel de text/material video/material

audio. Etapele metodei ghidează elevii către descoperire treptată, înțelegerea logică a
mesajelor receptate, utilitatea acestor mesaje, corelarea informațiilor cu viața lor.
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Campanie de informare pentru o alimentație sănătoasă
Legumele și fructele sunt bogate în săruri minerale, vitamine, conțin puține proteine,
iar aportul lor caloric este de 90 de calorii la 100 de grame. Cum aceste alimente au în
compunerea lor peste 90% apă, consumarea în mod regulat poate duce la pierderea în
greutate.
Busuiocul, cimbrul, mărarul, usturoiul, pătrunjelul, menta, pe lângă faptul că potențează
gustul mâncării, contribuie la procesul de eliberare a grăsimilor. Fructe precum ananasul,
merele, portocalele, căpșunile, afinele, zmeura, lămâile au rol în distrugerea proteinelor.
Hrana sănătoasă trebuie să fie proaspătă, variată, bogată în substanțe vitale, alcalină,
cu multe vitamine, cu săruri minerale și oligoelemente. Se recomandă consumarea de
legume proaspete care conțin substanțe vegetale bioactive cum ar fi cartofii, lintea,
mazărea, fasolea verde, varza, roșiile. Substanțele bioactive distrug radicalii liberi care
sunt responsabili pentru evoluția cancerului.
Trebuie evitată hrana care a fost congelată, conservată, rafinată (zahărul, făina albă,
uleiul rafinat). Prăjirea alimentelor în grăsime animală sau ulei încins produce la
suprafață o crustă maronie, care este oxidare toxică, precum și deșeuri grase, care sunt
cauza unor grave probleme de sănătate (arterioscleroza, bolile canceroase).
Cel mai indicat este ca alimentele să fie preparate la aburi, prin fierbere în apă sau la
grătar, ele păstrându-și gustul, culoarea și valoarea nutritivă. Ar trebui consumate numai
grăsimi vegetale naturale, unt și ulei presat la rece.
Se mănâncă încet, fără stres și fără
întreruperi; cu 15-20 de minute
înainte de masa principală, se poate
consuma o salată sau aperitiv,
pentru a micșoara senzația de
foame; se mănâncă la ore fixe și
nu se „sare” peste mese; seara nu
se vor consuma alimente bogate
în proteine, greu digerabile; cu
două ore înainte de culcare nu se
mai mănâncă nimic; cele trei mese
principale pot fi împărțite în cincișase mese cu un conținut mai redus
de alimente.
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Denumire practică: 4 resource model
1

Scop:

2

Arie curriculară: Istorie, clasa a VI-a

3

Abilitate dezvoltată: Analizare text, sumarizare, înțelegere aprofundată a mesajului.

4

Grupa de vârstă: 13 ani

5

Dezvoltarea gândirii critice și analiza textului.

Obiective vizate:

Până la finalul orei toți elevii vor:
identifica trei idei principale ale Iluminismului;
utiliza trei cuvinte specifice perioadei iluministe, în diferite contexte;
crea un text de patru rânduri cu opinia personală despre perioada iluministă.

6

Rezultate așteptate:

Elevii au identificat ideile principale promovate de iluminism;
Elevii au utilizat trei cuvinte specifice perioadei iluministe în diferite contexte;
Elevii și-au exprimat opinia cu privire la perioada iluministă.

7
8

Materiale folosite: Text, caiete, tablă, imagini.
Descriere activitate:

Profesorul deschide lecția prin câteva întrebări referitoare la lecțiile anterioare și face
legătura cu lecția pe care urmează să o predea. Anunță obiectivele lecției.
Pornind de la textul de mai sus, profesorul începe lucru pe text folosind pașii din 4
resource model.
Profesorul îi roagă pe elevi, individual să citească prima dată texul în gând, pentru a
se familiariza cu informațiile și formatul acestuia. (textul se poate citi și cu voce tare,
împreună cu elevii, numai după ce aceștia au citit singuri).
Descifrarea textului - după ce elevii au citit textul, profesorul adresează întrebări de ghidaj
(răspunsurile pot fi notate în caiete și pe tablă):
1. Care sunt cuvintele cheie pe care le-ați putut observa în text?
2. Aveți alte cuvinte necunoscute?
3. Care este titlul textului? Despre credeți că este vorba?
4. Ce alte informații mai știți din lecțiile anterioare pe care le puteți folosi pentru a înțelege
textul mai bine?
5. Ce vă spune cuvântul „iluminism”?
Profesorul se asigură că elevii înțeleg toate cuvintele.
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Denumire practică: Descifrarea și înțelegerea textului
8

Înțelegerea semnificației textului – în această parte, profesorul face legătura cu
informații primite anterior, pot purta o mică discuție pe baza textului, făcând legătura cu
informațiile studiate în lecțiile precendete.
Acest moment se concentrează pe înțelegerea sensului textului și pe mesajul lui.
La nivel de cunoștințe, profesorul îi încurajează pe elevi să facă predicții despre text, să
găsească utilitatea lui în viața lor.
1. Puteți găsi asemănări cu lucruri care se întâmplă azi în jurul vostru? Dar la voi în clasă?
2. Ce idei promova curentul iluminist?
3. Ce a încercat acest curent să schimbe în modul în care gândesc oamenii?
4. Cum vă ajută aceste informații azi, în viața voastră?
Elevii pot lucra pe grupe în această etapă, pe exerciții pe baza textului, pot crea hărți/
organigrame pentru a înțelege mai bine lumea/societatea prezentată în text, pot încadra
în timp perioada, făcând legătura cu epoci dinainte de iluminism și pot găsi diferențe între
acestea etc.
Folosirea informațiilor din text în diferite contexte - Elevii, ghidați de profesor, se
concentrează pe a înțelege contextul prezentat de text, cum era societatea, factorii care
au dus la schimbare etc. Exemple de întrebări care pot ajuta la acest proces sunt:
1. Ce credeți că a dus la nașterea acestui curent?
2. Cum au influențat celelalte curente, creșterea iluminismului?
3. Cum se organizau societățile în acea perioadă?
4. De ce a fost important curentul iluminist pentru acea perioadă?
Aici elevii pot scoate idei principale din text legate de iluminism, influențe pe care le-a
avut, de unde a pornit etc.
Analizarea critică a textelor – acest pas se concentrează foarte mult pe opinia elevilor.
Cum au înțeles textul, dacă este credibil, dacă au fost prezentate toate efectele curentului,
care a fost impactul asupra oamenilor de rând (analizează și problematizează toate
informațiile din text, plus informații suplimentare pe care ei le au).
1. Cine au fost beneficiarii principali ai acestor idei?
2. Pe cine a afectat cel mai mult?
3. Cum a afectat societatea ca întreg?
4. Mai este relevant în zilele noastre?
5. Ce idei putem extrage pe care le putem folosi și noi, ca elevi?
6. Care este partea negativă, despre care nu se vorbește deschis?
În această parte elevii sunt încurajați să își prezinte opinia legată de text și informații. Să
argumenteze în favoarea sau contra ideilor. Să își pună întrebări mai profunde și să facă
legături cu informații și situații cu care sunt deja familiarizați.
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Denumire practică: Descifrarea și înțelegerea textului
9
10

Evaluare: Elevii răspund la trei întrebări, derivate din obiective, pe 3 post-it-uri și le
dau profesorului. Evaluarea se poate face și oral, urmărind obiectivele lecției.
Reflecție activitate:

1. Spune/scrie două lucruri pe care le-ai învățat/descoperit/simțit despre tine în
timpul activității.
2. În viața de zi cu zi cum folosești/unde ai văzut folosit ce ai învățat astăzi?

11

Recomandări: Această metodă poate fi adaptă în funcție de nivelul elevilor (găsiți

descrierea în manual) și poate fi folosită la orice materie.

Întrebările folosite sunt doar de ghidaj, ele pot merge mai în profunzime, pentru
acumulare de cunoștințe, în funcție de clasă și obiectivele profesorului.
Textul folosit pentru exemplificarea metodei:

Iluminismul. Secolul luminilor
În Evul Mediu, credința și tradițiile religioase se aflau la baza cunoașterii lumii. Pe
măsură ce s-au dezvoltat științe precum matematica, fizica, astronomia, biologia,
savanții și filosofii din primele secole ale Epocii Moderne au început să susțină că natura
poate fi înțeleasă prin rațiune, iar viața în societate fi îmbunătățită.
În secolul al XVIII-lea, în Franța, apoi în restul Europei, a apărut și s-a răspândit un nou
mod de gândire, bazat pe forța rațiunii și a educației de a „lumina” oamenii și de a
provoca schimbări în societate. Perioada în care s-a afirmat acest curent cultural, este
cunoscută sub denumirea de Secolul Luminilor.
Gânditorii iluminiști considerau că întreaga organizare a societății trebuie să pornească
de la recunoașterea dreptului natural, respectiv a egalității oamenilor în drepturi. Ei se
pronunțau împotriva absolutismului și a influenței Bisericii.
În numele rațiunii, iluminiștii susțineau necesitatea recunoașterii drepturilor oamenilor
și a libertăților fundamentale ale oamenilor: dreptul la viață, la libertate, egalitate în
fața legii. Se promova dreptul la liberă exprimare, la educație, dar și toleranța religioasă.
Oamenii au început să se implice în viața publică: diverse asociații, dezbateri, publicații
au contribuit la cunoașterea noilor concepții despre societate. În Prusia, Imperiul
Habsburgic și Rusia, unii conducători au adoptat reforme influențate de Iluminism.
Acestea vizau îndeosebi economia, educația, reducerea influenței Bisericii. Acest mod
de conducere este numit absolutism (despotism) luminat.
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DETALII CLASĂ
Profesor:

Școală:

Dată:

Aria Curriculară:
Limbă și comunicare

Disciplina:
Limba și literatura română

Clasa:
a III-a

Unitatea:

Titlul lecției:
Ortograme fără taine

Elevi
12
prezenți:

Povestea noastră
Tipul lecției:
Predare

Mixtă

Dezvoltare
abilități practice

Recapitulare
și Consolidare

Evaluare

Elevi
înscriși:

16

Viziune și Obiective Anuale:
Motto-ul clasei: Viitorul Rudeni-Putem, Vrem, Devenim Cineva
Viziunea clasei: Citim, scriem, socotim, ce-i în jur prețuim, Cineva să devenim

Cunoștințe și abilități:
Toți copiii vor scrie corect gramatical după dictare un text scurt de minimum 6 propoziții care
cuprinde aspectele de bază (cuvinte cu cratimă, semne de punctuație, liniuța de dialog, literă
mare, despărțire în silabe) până la sfârșitul anului.
Toți copiii vor citi fluent/cu intonație un text scurt de minimum 2 paragrafe și vor putea face
o analiză de bază a textului (personaje, evenimente cheie, părți de vorbire etc), până la
sfârșitul anului.

Mentalitate și Valori:
Cazurile de comportament neadecvat și neconstructiv
(agresiune fizică/verbală, neacceptarea colaborării cu
anumiți colegi) vor fi reduse la cel mult una/săptămână
până la sfârșitul semestrului una și zero până la
sfârșitul anului.

Acces și Expunere:
Toți copiii se vor implica voluntar minimum într-un
proiect de clasă și unul la nivel de școală până la
sfârșitul anului.

GHID DE BUNE PRACTICI 42

Plan de lecție în 5 pași

Anexa 13

Exemplu: Plan de lecție clasa a III-a – Limba și Literatura română
Competențe:
Să își reamintească principalele ortograme de învățare pe parcursul semestrului (s-a, s-au, i-a, i-au,
l-a, n-ai, n-aș ne-am, m-ai, să-i etc.), să înțeleagă situațiile când se scriu (dez)legat, să le folosească/
scrie corect în funcție de context.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE

&

EVALUAREA PROGRESULUI

NIVEL 1:

NIVEL 1:
Obiectivul va fi atons dacă elevii își
reamintesc/identifică cel puțin 8
ortograme.

Până la sfârșitul lecției toți elevii
își reamintesc/identifică toate
ortogramele învățare până acum.
NIVEL 2:

Obiectivul va fi atins dacă elevii
recomandă forma corectă (legat/
dezlegat) în 80% din cazuri.

Până la sfârșitul lecției toți elevii
deosebesc situațiile în care scriu
(dez)legat într-un text audiat și
într-un text scris.
NIVEL 3:
Până la sfârșitul lecției toți elevii
compun propoziții în care se scrie
(dez)legat.

Obiectivul va fi atins dacă fiecare
elev compune cel puțin 2 propoziții
cu forma corectă a ortogramei.

Contextul clasei:
1 copil cu probleme de citire și scriere
1 copil cu probleme de concentrare
1 copil cu care mulți ezită/refuză să colaboreze

Întrebări de ghidare și esențiale:
*toate nivelurile și cvadranul întrebărilor

De ce există reguli? Cum ar fi dacă toate cuvintele s-ar scrie și/s-ar citi fie legate între ele fie
despărțite în 2? Ar fi mai greu sau mai ușor de înțeles mesajul?

Literație/Matematică/Teme crosscurriculare încorporate:
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Momente
și timp

1
Deschidere:
2 min

2
Conținut
Nou
„I DO”
3 min

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Salut elevii, îi întreb cum a
fost ziua de ieri, cât de târziu
s-au culcat.

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Resurse
și suport
în sala de
clasă

Elevii intră în clasă,
se așează în bănci,
pregătesc cărțile și
caietele.

Fac prezența și le cer să
scoată și caietele cu tema.
Se verifică tema și se discută
eventualele probleme
apărute la rezolvarea ei.
Scriu titlul lecției pe tablăOrtograme fără taine.
Verific dacă își adic aminte
de ortogramele învățare.
Scriu pe tablă propoziția:
„Mama sa s-a supărat”.
Întreb de ce am scris „sa”
legat și „s-a” dezlegat și
explic dacă nu primesc
răspuns (corect).
Le cer să se gândească la
alte cuvinte învățate până
acum care se scriu fie legat,
fie dezlegat. Explic ce
urmează să facem: exerciții
de reamintire, exerciții de
recunoaștere a greșelilor
de scriere, exerciții de
compunere de propoziții cu
ortograme, exit ticket.

Elevii răspund la
întrebări.
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Momente
și timp

3
Practică
ghidată
„WE DO”
18 min

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Se va purta o discuție
colectivă dirijată, îndrumați
de întrebările/exemplele
mele își vor reaminti
ortogramele învățate până
acum. Le voi scrie pe tablă
(legate și dezlegate) sub
forma unui cap de tabel
explicând când (de ce) se
scriu legat sau dezlegat, cu
scurte explicații scrise sub
fiecare.
Voi numi în mod aleatoriu
câte un elev pentru a
specifica dacă în propozițiile
scurte rostite de mine
cuvintele se scriu legat/
dezlegat (și de ce).
Voi folosi exemplele care
cuprind toate variantele de
scriere (ex. Ea i-a spus: ia dute și ia ia!; N-ai tu nai!; Ne-am
căutat în neam).
Elevii pot consulta
însemnările de pe tablă.
Validez răspunsul cu clasa.
Insist cu mai multe exemple
acolo unde sesizez ezitări
în rândul elevilor și la final
reamintesc regulile pentru
situațiile în care am
sesizat ezitări.

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Elevii răspund/participă
activ. Nu intervin
neîntrebați.

Resurse
și suport
în sala de
clasă
Marker,
tablă
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Momente
și timp

4
Practică
independentă
„YOU DO”
17 min

5
Închidere
5 min

TEMĂ
PENTRU
ACASĂ:

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Elevii primesc o fișă cu un
text în care trebuie să
recunoască greșelile de
scriere ale ortogramelor.
Se lucrează în echipe de 2
și se recomandă agrearea
unei variante finale comună
de către fiecare echipă. La
sfârșit, fiecare echipă citește
către clasă câte o propoziție
și explică care (și de ce)
e varianta corectă. Clasa
validează.
Le mulțumesc, reamintesc
obiectivul lecției și
recapitulez pe scurt ce am
făcut la oră.
Exit ticket pe post-it: de
compus 2-3 propoziții scurte
în care x, y, z să scrie (dez)
legat. Se aleg cazurile unde
au apărut ezitări.

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Elevii sunt interesați,
implicați și colaborează
pentru rezolvarea
sarcinii.

Resurse
și suport
în sala de
clasă
Fișe de
lucru

Echipele prezintă
varianta corectă.

Post-it

De scris minimum 5 propoziții cu următoarele 5 ortograme (alese cele unde se
sesizează ezitări în timpul orei) în care să apară ambele variante (legat&dezlegat).
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METODE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: conversația, explicația, descoperirea dirijată, exercițiul
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

fișa de lucru

Sa certat cu sora sa pentru că nu sau înțeles ce să cumpere: mere sau pere.
-Ia stai! Mama ia zis ieri tatei să ia mere. Așa ca ia numai pere. Acum neam lămurit, ca doar suntem
din același neam.
-Bine! O să iau numai pere. Dar cred că părinții noștri iau dat merele vecinei. Sigur nu trebuie să iau și
mere? Dar parcă mai trebuia să luăm și cireșe de mai.
-Vezi dacă ai cântat toată ziua la nai și nai verificat! Trebuie să facem un drum până acasă.
-Naș zice. Îl sun pe naș să verifice. Sigur e acasă la noi că la rugat mama să vină. O săi spun săi intrebe
și pe vecinii săi daca au nevoie de ceva.
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Exemplu: Plan de lecție clasa a II-a – Comunicare în limba română
DETALII CLASĂ
Profesor:

Școală:

Dată:

Aria Curriculară:
Limbă și comunicare

Disciplina:
Comunicare în limba română

Clasa:
a II-a B

Unitatea:
Călător pe aripile Imaginației

Titlul lecției:
Despărțirea la capăt de rând

Elevi
prezenți:

Tipul lecției:
Predare

Mixtă

Dezvoltare
abilități practice

Recapitulare
și Consolidare

Evaluare

Elevi
înscriși:

33

Viziune și Obiective: Unul lângă altul învățăm
1: Elevii vor citi și înțelege un mesaj scurt;
2: Elevii vor găsi soluții punctuale pentru situații provocatoare cu care se întâlnesc la școală.

Competențe:
Comunicare în limba română
1.3. Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate.
- despărțirea cuvintelor în silabe;
- stabilirea poziției și a ordinii cuvintelor din propoziții de 4-6 cuvinte.
2.1. Formularea unor enunțuri în situații concrete de
comunicare.
- reformularea unor propoziții prin schimbarea intonației
sau a accentului, în funcție de scopul comunicării.
Dezvoltare personală
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți
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Exemplu: Plan de lecție clasa a II-a – Comunicare în limba română
OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE

&

EVALUAREA PROGRESULUI

*diferențiate

NIVEL 1:

NIVEL 1:
Elevii vor localiza poziția corectă
pentru minim un cuvânt.

Toți elevii vor identifica silabele
cuvintelor în activitatea frontală.
NIVEL 2:

Elevii, în perechi, vor ordona corect
cuvintele pentru a forma minim una
din două propoziții.

Majoritatea elevilor vor ordona
corect cuvintele pentru a forma
propoziții.
NIVEL 3:
Câțiva elevi vor transpune cele 3
propoziții enunțiative în propoziții
interogative și exclamative.

Elevii vor modifica caracterul
enunțiativ al unei propoziții prin
intonație și accent.

Contextul clasei:
17 fete
16 băieți
8 repetenți
Sorin, Ionuț și Bogdan sunt mai agresivi decât restul.
10 elevi nu cunosc literele.
Andreea are hipoacuzie și nu poartă aparat. Ioana, Sorin, Marian și George au certificat
pentru CES.
Vasile și Cristian au început să vină la școală din semestrul al II-lea.

Întrebări de ghidare și esențiale:
1. Cum folosesc despărțirea în silabe pentru a mă încadra în pagină?
2. Cum stau cuvintele „firesc” unul lângă altul?
3. De ce contează limbajul paraverbal?

Literație/Matematică/Teme crosscurriculare încorporate:
Dezvoltare personală: relaționare și emoții
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Plan de lecție în 5 pași
Exemplu: Plan de lecție clasa a II-a – Comunicare în limba română

Momente
și timp

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Anunț că vom continua să
despărțim în silabe și că vom
lucre în perechi, într-un joc
pe 3 niveluri.

1
Deschidere:
5 min

Progresul și
rezultatele elevilor

Resurse
și suport
în sala de
clasă

Elevii sunt curioși, pun
întrebări și se așează în
perechi.

Tablă
Plicuri P1
Plicuri P2
Plicuri p3

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Ne organizăm să fim în
perechi.

2
Conținut
Nou
„I DO”
5 min

O1

Încălzire: despărțim în silabe
3 cuvinte – câte silabe are
cuvântul? Care este prima
silabă? Un elev îmi dictează
cum scriu la tablă.
Prezint elevilor o situațieproblemă pentru încadrarea
în pagină, cu care s-au mai
întâlnit. Acum e momentul
să folosim despărțirea în
silabe pentru a soluționa
îndoiala pe care o simțim la
capăt de rând cu un cuvânt
care pur și simplu nu mai
încape.
Exemplu: 2 propoziții cu
despărțirea cu despărțirea
unui cuvântla finalul
rândului. Despărțim
cuvântul care nu mai încape.
Prin conversație, intuim
opțiunile pe care le avem.

Elevii folosesc regulile
clasei.
Elevii formulează
răspunsuri complete cu
susținerea mea.
Elevii numiți citesc cu
voce tare propozițiile
din exemplu. Elevii
despart în silabe
cuvintele marcate cu
roșu.
Elevii numesc fiecare
silabă (prima, a doua, a
treia).
Elevii intuiesc motivul
pentru care cele două
cuvinte au fost scrise
așa. Sugerează și o
altă variantă (scrierea
cuvântului pe următorul
rând, de la capăt).
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Plan de lecție în 5 pași
Exemplu: Plan de lecție clasa a II-a – Comunicare în limba română

Momente
și timp

3

Obiective

LECȚIA

Practică
independentă
„YOU DO”
25 min

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Resurse
și suport
în sala de
clasă

O1

Îi rog pe elevi să formuleze
o propoziție cu minim 5
cuvinte despre un elefant.
Ascultăm 4-5 sugestii (implic
elevii care au dificultate
la citit/scris). Alegem o
variantă. Scriu la tablă ca
la dictare. Câte un elev cu
dificultăți îmi spune pe
litere câte un cuvânt din
propoziție. Cuvântul care
nu încape pe rând (voi scrie
în așa fel încât acest lucru
să se întâmple) îl despărțim
și alegem calea potrivită
încadrării.

Elevii vor coopera, își
vor aștepta rândul
sau vor fi receptivi la
ideile colegilor cu care
lucrează.
Elevii vor asculta cu
interes alternativele
nominalizate. Elevii
vor spune pe litere
cuvintele.

Tablă
Plicuri P1
Plicuri P2
Plicuri p3

O2
O3

Elevii vor descoperi
cuvintele din plicurile
primite pe rând, pe
măsură ce timpul alocat
fiecărei etape se scurge și
verificăm frontal ordonarea
cuvintelor. Pentru fiecare
etapă sunt alocate 5 minute.

Elevii răspund cu
încredere, ridicând
mâna și împărtășesc
despre experiența lor.

Fișe de
lucru

Practică
ghidată
„WE DO”
10 min

4

Activitatea de învățare:

Elevii ordonează cuvintele
pentru a forma o propoziție.
Elevii vor lipi cuvintele
pe hârtia din care a fost
construit plicul ce le conține.

Elevii schimbă intonația
și accentul pus pe
cuvinte pentru a
transforma propozițiile
în întrebări.
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Momente
și timp

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Resurse
și suport
în sala de
clasă

Cuvântul roșu este silabisit.
Ei vor alege încadrarea lui
în pagină și vor decupa
corespunzător silabele.
Echipele citesc propozițiile
formate. Verificăm frontal
și ne jucăm cu ordinea
cuvintelor pentru a
descoperi efectul generat.
Îi întreb cum putem
transforma aceste propoziții
în întrebări și exclamații.
Exemplific pe o propoziție
diferită de cele descoperite
de elevi.

5
Închidere
5 min

Mă joc cu intonația și
accentul pentru a le sugera
elevilor importanța pe care
acestea le joacă. Îi întreb
ce au învățat astăzi despre
silabe, ordinea cuvintelor și
energia cu care vorbim.

Oportunități de Evaluare:
-Litere;
-Propoziții/ordonarea cuvintelor/liperea lor pe hârtie;
-Citirea cuvintelor de pe bilețele;
-Despărțirea în silabe.

GHID DE BUNE PRACTICI 52

Plan de lecție în 5 pași

Anexa 15

Exemplu: Plan de lecție – clasa a VI-a - Biologie
DETALII CLASĂ
Profesor:

Școală:

Dată:

Aria Curriculară:
Matematică şi ştiințe

Disciplina:

Clasa:
a VI-a

Unitatea:

Titlul lecției:
Sistemul circulator sanguin la om

Biologie

Circulația
Tipul lecției:
Predare

Mixtă

Dezvoltare
abilități practice

Recapitulare
și Consolidare

Evaluare

Elevi
prezenți:
Elevi
înscriși:

33

Viziune și Obiective anuale:
Viziunea: Ne pasă de viitorul nostru şi de ceilalți, suntem mei buni în fiecare zi, împreună găsim
soluții creative pentru a ne menține sănătoşi, avem țeluri înalte şi lucrăm mereu pentru a
le atinge.
Motto-ul clasei: Noi ne facem viitorul!
O1: Până la finalul anului, toți elevii vor concepe pe un text de minim 10 propoziții corecte
gramatical, utiluzând termeni de specialitate, despre importanța unei funcții de nutriție plecând
de la un organism studiat.
O2: Până la finalul anului, toți elevii vor lucra în echipă de min. 2 persoane la realizarea unui
proiect comun, pe baza unor instrucțiuni date
O3: Până la finalul anului, toți elevii vor realiza o campanie de
conştientizare a colegilor din şcoală cu privire la importanța
unui stil de viață sănătos pe baza cunoştințelor acumulate în
anul şcolar.

Competențe (din programa școlară):
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene,
scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea
unor informații referitoare la unele procese,
fenomene şi sisteme biologice.
1.3. Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea
sarcinilor de explorare a sistemelor vii
2.2. Realizarea de produse de prezentare a
informațiilor sub forma de monede, forme grafice,
texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând
adecvat terminologia specifică biologiei.
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Exemplu: Plan de lecție – clasa a VI-a - Biologie
OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE

&

EVALUAREA PROGRESULUI

*diferențiate

NIVEL 1:

NIVEL 1:
Obiectivul va fi atins dacă
fiecare elev numeşte minimum 5
componente majore ale circulației
sanguine pe baza materialelor date.

Până la finalul orei, elevii vor numi
minimum 5 componente majore
ale ccirvulație sanguine pe baza
materialelor date.
NIVEL 2:
Până la finalul orei, elevii vor
compara circulația mare şi circulația
mică la om, punând în evidență
minimum 2 asemănări şi 2 deosebiri,
pe baza unei planşe.

Obiectivul va fi atins dacă
majoritatea elevilor compară
circulația mare şi circulația mică la
om, punând în în evidență minimum
2 asemănări şi 2 deosebiri, pe baza
unei planşe.

NIVEL 3:
Până la finalul orei, elevii vor
dezvolta o schemă cu cele 2 tipuri
de circulație, incluzând tipurile de
vase de sânge, sângele transportat şi
destinația, structura inimii, pe baza
informațiilor acumulate.

Obiectivul va fi atins dacă unii elevi
dezvoltă o schemă cu cele 2 tipuri
de circulație, incluzând tipurile de
vase de sânge, sângele transportat şi
destinația, structura inimii, pe baza
informațiilor acumulate.
Fiecare va include: 4 tipuri de vase de
sânge, 2 tipuri de sânge şi 4 structuri
ale inimii.

Contextul clasei:
2 ore pe săptămână. Clasa are un nivel mediu-bun, o elevă repetentă, cu CES, având deficiențe de
înțelegere mari.

Întrebări de ghidare și esențiale:
*toate nivelurile și cvadranul întrebărilor

De ce avem 2 tipuri de circulație și nu unul?

Literație/Matematică/Teme crosscurriculare încorporate:
Română, educație plastică
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Exemplu: Plan de lecție – clasa a VI-a - Biologie

Momente
și timp

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Realizăm salutul clasei în
grup strigând viziunea.
Îi întreb cum se simt azi.
Solicit să arate nivelul de
energie.

1
Deschidere:
5 min

Verific prezența la oră.

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Resurse
și suport
în sala de
clasă

Elevii se grupează
pentru salut.
Elevii arată nivelul de
energie.

Foaie cu
rebus
Tablă,
cretă

Elevii răspund la
întrebări și vin la tablă
să completeze rebusul.

Le solicit să-și amintească ce
am făcut ora anterioară prin
intermediul unui rebus.
Îi felicit pentru răspunsurile
bune.

2
Conținut
Nou
„I DO”
5 min

O1
O2

Prezint elevilor titlul lecției:
„Sistemul circulator la om” și
le prezint obiectivele lecției.
Le prezint o planșă cu
sistemul circulator la om și
solicit elevilor să identifice
pe ea componentele
sistemului circulator.
Notez pe tablă structura
sistemului circulator
(inimă+vase de sânge:
artere, vene, capilare) în
detaliu.
Solicit elevii să își amintească
structura inimii arătându-le
un mulaj.
Pe baza planșei le prezint
cele două tipuri de circulație
(mare și mică).

Elevii sunt atenți și
notează titlul lecției.
Elevii observă planșa, o
analizează și identifică
inima și vasele de
sânge.
Elevii răspund: plasma
și elementele figurate:
hematii, leucocite și
trombocite.
Elevii observă pe mulaj
structura inimii: atrii și
ventricule.
Elevii sunt atenți,
observă pe planșă
diferențele și
asemănările dintre
circulația mare și mică și
își iau notițe.

Tablă,
cretă,
caiete,
pixuri,
planșă,
mulaj
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Exemplu: Plan de lecție – clasa a VI-a - Biologie

Momente
și timp

Obiective

LECȚIA

3

O1
O2
O3

Practică
ghidată
„WE DO”
10 min

4
Practică
independentă
„YOU DO”
25 min

O3

Progresul și
rezultatele elevilor

Resurse
și suport
în sala de
clasă

Activitate în echipe:
- Împart elevii în echipe
formate din 3 elevi;
- Anunț sarcina: realizarea
unei planșe care să
reprezinte cele 2 tipuri de
circulație care să includă:
vase de sânge implicate în
transportat, componentele
inimii.
- Solicit elevii să distribuie
responsabilități în cadrul
echipelor.
- Anunț durata: timp de
lucru - 5 min/circulație=10
min, timp prezentare și
discuții: 5min/echipă.
- Împart elevilor materialele
pentru lucru (coli albe și
carioci)
- Îndrum elevii pentru
realizarea schemei circulației
mari.

- Elevii se grupează
în echipe de câte 3,
pe baza apropierii
privind așezarea în
bănci, și își distribuie
responsabilitățile
în echipe: un elev
desenează, unul
prezintă circulația mare
și al 3-lea prezintă
circulația mică;

Coli albe,
carioci

Solicit elevilor să realizeze
schema celei de-a 2-a
circulații.
Supreveghez elevii și solicit
să prezinte lucrările finale.

Elevii lucrează la
cea de-a 2-a schemă
(circulația mică).
Elevii își expun lucrările,
ce sunt evaluate de
celelalte echipe iar, la
rândul lor, și evaluează
celelalte echipe.

Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

- Elevii primesc
materialele și le împart
responsabililor din
echipă;
- Elevii lucrează
sub îndrumarea
profesorului și
realizează schema
circulației mari,
atingând cerințele
solicitate.
Coli albe,
carioci
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Exemplu: Plan de lecție – clasa a VI-a - Biologie

Momente
și timp

5
Închidere
5 min

Obiective

LECȚIA
Activitatea de învățare:

(Care este strategia ta? Care sunt
metodele/tehnicile pe care le-ai
ales? Cum sunt organizați elevii?)

Progresul și
rezultatele elevilor

(Care sunt rezultatele
așteptate? Care este dovada
învățării pentru elevii tăi?)

Recapitularea din lecție.
Reiau ideile principale.

Elevii răspund la
întrebări.

Verificăm dacă ne-am atins
obiectivele.

Elevii verifică împreună
cu mine dacă au fost
atinse toate obiectivele.

Verificăm nivelul de energie
al clasei.
Verificăm ce valori am atins
în timpul lecției.

Resurse
și suport
în sala de
clasă
Post-it

Elevii vor arăta printr-un
semn care este nivelul
lor de energie la finalul
orei.
Elevii verifică împreună
cu profesorul ce valori
au fost atinse la oră.

TEMĂ
PENTRU
ACASĂ:

Oportunități de Evaluare:
De inclus orice discuții planificate, întrebări, evaluarea colegilor, autoevaluare, exit ticket.

Schițează pe scurt următoarea lecție:
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Anexa 16

Comunitatea de practică profesională din FIERST este un loc și spațiu
unde ne întâlnim, învățăm, dar mai ales este un spațiu unde practicăm
ceea ce am învățat, împărtășim resurse unii cu ceilalți, analizăm
experiențe, provocări, explorăm și testăm soluții, ne sprijinim unul pe
celălat și lucrăm practic, pe ceea ce achiziționăm în cursuri sau
alte contexte de învățare.
În cadrul proiectului, am lucrat cu un format de comunitate de practică profesională la nivel
de școală, unde multe dintre componentele formatului comunității și mai ales a întâlnirilor
acesteia au fost inspirate din principiile Art of Hosting, principiile de funcționare din ”Cultivarea
comunităților de practică” (Etienne Wemger, Richard McDermot, William M. Snyder), din
practicile comunității de traineri absolvenți ai programului Train the Trainers, ai Institutului
Român de Training din București, Training Cafe, dar și din alte lucrări (menționate mai jos la
secțiunea de resurse), pe care vi le recomandăm pe măsură ce comunitatea pe care o construiți
simte nevoia să evolueze spre noi etape de maturitate.
Ce luăm în considerare când construim o comunitate de practică – elemente cheie, principii de
funcționare:

1

Stabilirea scopului comunității – deși exemplul din proiect este o comunitate de practică,
este foarte important de stabilit, cu membrii care doresc construirea unei comunități, care
este scopul comun al tuturor și implicit, al comunității: este acela de a practica abilitățile
preluate de către profesori din cursuri, acela de a face tranziția școlii de la învățarea bazată
pe cunoștințe la învățarea bazată pe dezvoltarea de abilități, este dezvoltarea unor anumite
abilități la copii, acela de a dezvolta de abilități pentru limba romănă și comunicare sau
abilități integrate de știinte, etc. Oricare ar fi el, este extrem de important ca membrii
participanți să aibă un scop comun.
Scopul comun este unul dintre elementele care alimentează motivația comunității de a exista
și de a trece cu bine peste eventualele provocări apărute pe parcurs și de a evolua.
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Anexa 16

Stabilirea spațiului de existență/ găzduire a comunității – este foarte important ca
activitățile comunității să fie găzduite într-un anumit spațiu, ca resursele care se aduc sau
se creează în cadrul comunității să fie găzduite într-un spațiu (același de fiecare dată), iar
acesta să fie ușor accesibil fiecărui membru al comunității.
În această privință vă recomandăm să începeți cu un spațiu virtual – în cadrul proiectului
FIERST, a fost creat un grup de facebook (unde membrii pot comunica ușor unii cu
ceilalți, pot încărca documente, pot conecta activități la un calendar, etc) și câte un grup
de whatsapp la nivel de școală. Puteți folosi orice platformă online care vă permite o
comunicare facilă, o stocare, o organizare și partajare a resurselor comunității.
Întâlnirile comunității pot să fie ținute/ găzduite online, dar și fizic. Iar în măsura contextului
fiecărei comunități și a membrilor acesteia recomandăm întâlnirile fizice, față în față.
Acestea se pot ține oriunde în școală sau în afara școlii (nu recomandăm locuințele
personale).
La construirea spațiului pot contribui toți membrii comunității, astfel încât acesta să fie
un spațiu creativ, care să inspire și în care fiecare membru să se simtă susținut. Se pot
aduce materiale cum ar fi post-it-uri, foi de hârtie colorată, markere, carduri inspiraționale,
instrumente muzicale sau de facilitare a învățării, muzică pentru perioadele de pauză, etc.
Spațiul care găzduiește comunitatea este unul dintre elementele care oferă stabilitate
acesteia și unul dintre factorii care consolidează sentimentele de apartenență ale
membrilor comunității.

3

Stabilirea unui coordonator/ facilitator/ lider de comunitate: un element cheie, care
construiește stabilitatea unei comunități la început de drum sau consolidează stabilitatea unei
comunități în curs de dezvoltare, este o gazdă constantă a întălnirilor, un șofer al comunității.
Este persoana care amintește membrilor comunității despre întâlniri (respectarea
calendarului de întâlniri), despre tematica întâlnirilor, se asigură de rezervarea și
deschiderea spațiului pentru fiecare întâlnire, fie el online sau fizic, de asigurarea (de către
toți membrii participanți) materialelor și resurselor necesare întâlnirii, de deschiderea,
închiderea întâlnirilor și conținerea acestora, amintirea principiilor de bună funcționare
astfel încât toți membrii să se simtă incluși, văzuți, auziți, să nu se simtă judecați, să
contribuie cu încredere. Liderul de comunitate este și cel care se asigură că fomatul
comunității corespunde sau se adaptează în permanență nevoilor acesteia și evoluează de
la o etapă la alta.
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Stabilirea întâlnirilor, a calendarului de întâlniri de comunitate și temelor abordate:
pentru consolidarea comunității este foarte important stabilirea și apoi respectarea unui
calendar al întâlnirilor, a temelor pentru aceste întâlniri și o frecvență constantă a întâlnirilor inițial pentru primele 6 luni și apoi pentru următoarele 6 luni.
În cadrul proiectului, temele pentru aceste întâlniri au fost stabilite în prima întâlnirie de
comunitate, când s-a explorat, în fiecare grup/ școală, nevoile de învățare și/sau practică ale
membrilor comunității. Chiar dacă acestea nu au fost exprimate chiar de către toți membrii
comunității, la finalul întâlnirii a rezultat o listă de nevoi, care a fost apoi transformată în
tematici pentru întâlnirile de peste an.
Pentru facilitarea întâlnirilor recomandăm includerea, imbinarea mai multor dimensiuni
(cum ar fi cele 4 inteligențe/ capacități necesare dezvoltării umane, ale lui Stephen Covey)
– dimensiunea emoțională, cea mentală, cea spirituală și cea fizică. În cadrul proiectului noi
am combinat câte cel puțin 2 dintre acestea pentru o întâlnire și ajungând la structura unei
întâlniri, veți vedea că relaționarea este prima și prezentă în fiecare întâlnire.
Durata unei întâlniri de comunitate de practică: oricât de prinși am fi cu activitatea cotidiană,
este foarte important să alocăm un timp minim suficient pentru explorarea și parcticarea
temei stabilite pentru comunitate de practică. Recomandarea este de un minim de 2,5 ore,
iar optim de 3 ore, mai ales unde numărul participanților la întâlnire este mai mare de
5 persoane.
Pentru parcursul întâlnirii, ne-am stabilit, tot în cadrul primei întâlniri și cateva principii
de lucru/ funcționare: cei prezenți sunt participanții potriviți și necesari pentru o întâlnire
reușită; ceea ce trebuia să se întâmple la întâlnire este exact ceea ce s-a întâmplat (nu
exista întâlnire greșită sau corectă – învățăm din fiecare și fiecare practică ne este de
folos); ne ascultăm cu atenție – ne ascultăm unul pe celălalt, nu întrerupem și respectăm
contribuția fiecărui membru la discuție; vorbim cu intenție – de fiecare dată ne exprimăm
constructiv, fără critici, ceea ce spunem este important să fie util tuturor, nu doar celui
care vorbește sau să satisfacă doar nevoia de a fi ascultat a unei singure persoane; ne
găzduim pe noi și pe ceilalți – fiecare membru al comunității are grijă și atenție atât pentru
contribuția proprie, cât și pentru a-i include pe toți ceilalți membri ai comunității.
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Schița de funcționare a unei comunități de practică profesională din proiectul FIERST
Transmiterea unei invitații oficiale, către toți membrii comunității cu 1 – 1,5 săptămâni în
avans;
Răspuns pozitiv la invitație și prezența obligatorie pentru liderul de comunitate și grupul
central de profesori (cei care au fost prinși în proiect și au participat la cursuri – în medie 5
profesori/ învățători per școală);
Stabilirea calendarului de întâlniri (pentru min 6 – 9 luni) și respectarea frecvenței
întâlnirilor – la fiecare 3 săptămâni;
Stabilirea și respectarea unei zile din săptămână, care convine majorității membrilor, în
care să aibă loc întâlnirea de comunitate (spre exemplu: miercuri sau joi);
Colectarea nevoilor de învățare/ practică și stabilirea tematicilor pe calendarul de întâlniri;
Comunicarea progresului/ realizării sarcinilor și împărtășirea resurselor – săptămânal pe
grupul de FB/ whatsapp;
Colectarea resurselor, exemplelor de bună practică de la fiecare întâlnire, de la fiecare
membru contributor la întâlnire și urcarea lor în spațiul comunității/ împărtășirea lor cu
întreaga comunitate;
Asigurarea unei alternanțe a tematicilor întâlnirilor și angajarea tuturor membrilor
comunității (cum ar fi gruparea tematicilor pe cele 4 inteligențe/ capacități, descrise de
Stephen Covey în cel de al 7-ea obicei pentru oameni cu eficacitate crescuta și
alternarea lor).

GHID DE BUNE PRACTICI 61

Sumar pentru construirea unei
comunități de practică la nivel de școală

Anexa 16

Structura unei întâlniri a comunității de practică (formatul de 3 ore):
15 minute de conectare la spațiu, oameni, comunitate – reconectare la un ceai, cafea, gustări
mici, fructe aduse de membrii comunității.
1 oră 15 min Partea I: check-in (primele 5 – 7 min) verbalizarea unui cuvânt sau a unei expresii,
propoziții/ răspunsul la o întrebare scurtă, care să conecteze membrii participanți la tema
întâlnirii. Apoi prezentări a rezultatelor obținute sau a provocărilor întămpinate, prezentarea
unei teorii, soluții, colectarea de informații, caz (cazuri) de studiu/ lucru pentru întâlnire.
15 min pauză de cafea/ ceai
1 ora și 15 min Partea II: practica efectivă, studiul de caz adaptat la o lecție, unitate sau
strategie de lucru, rutine, etc. din următoarele 2 săptămâni.
Ultimele 10 min: stabilirea sarcinilor pentru următoarea întâlnire. Amintirea/ confirmarea temei,
datei, locației următoarei întâlniri.
Apoi checking-out: verbalizarea, împărtășirea unui cuvânt, unei expresii, gând, sentiment,
învățare care a avut impactat în întâlnirea respectivă asupra fiecare membru participant.
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Resurse utile în construirea unei comunități:
(1) Construirea și consolidarea unei comunități: Seven Principles for Cultivating Communities
of Practice (varianta scurtă) https://www.researchgate.net/publication/265678077_Seven_
Principles_for_Cultivating_Communities_of_Practice (in dreapta sus pe site este linkul catre
pdf-ul respectiv)
(2) Cartea completă: “Cultivating communities of practice”, Etienne Wemger, Richard McDermot,
William M. Snyder
(3) DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., & Many, T. (2006). Learning by Doing: A Handbook for
Professional Learning Communities at Work™
(4) Otto Scharmer, “The Essentials of Theory U”
(5) Art of hosting: http://www.artofhosting.org/what-is-aoh/
(6) Tom Hoobyar, NLP Cafe Manual
(7) Stephen Covey’s 4 human intelligences/capacities:
http://www.slideshare.net/franciscoarenas3367/unpan021466-the-eight-habita (slidurile 12 - 24)
http://4squareviews.com/2012/06/18/the-7-habits-of-highly-effective-project-managers-habit-7sharpen-the-saw/
(8) Arta invitației – 8 Breaths of Design, Mary Alice Arthur
Cum inviți în povestea întâlnirii, cum spui povestea colectivă
(9) Despre invitații și comunități: articol de Peter Block Peter Block Community by changing
conversation.pdf
(10) Pentru evoluția comunității – cum se trece, după minim 6 luni, la o nouă etapă de maturitate
a comunității, cum poate evolua comunitatea, odată ce a devenit stabilă: Chaordic Stepping
Stones http://www.itineriscoaching.com/wp-content/uploads//2011/12/The-Chaordic-SteppingStones-graphic-and-handout-October-2011.pdf
(11) The Fifth Discipline, The Art & Practice of The Learning Organisation (Peter Senge)
- pentru comunități dezvoltate pe termen lung și beneficiile acestora.
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