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INTRODUCERE 

 

,,Un singur profesor nu poate schimba sistemul, dar acesta poate schimba propriul stil de 

predare și structurarea claselor prin a fi deschis la învățarea și practicarea unor metode noi, 

incluzive. Aceste schimbări pot apoi să conducă la atitudini modificate față de diversitate în 

clasele de elevi.”  

Gudrun Petursdottir 

 

Pe parcursul anului școlar 2018-2019 Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Sibiu a derulat proiectul „Incluziune socială prin egalitate în diversitate” / 

,,Social inclusion through equality in diversity” - proiect aprobat prin  Mecanismul Financiar 

al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, având nr. de referinţă 2018-EY-PMIP-R1-

0013. 

 Scopul proiectului ”Social Inclusion Through Equality in Diversity” îl constituie 

dezvoltarea instituțională, prin îmbunătățirea și eficientizarea competențelor profesionale ale 

experților educaționali din cadrul CJRAE Sibiu cât și creșterea calității procesului instructiv-

educativ atât pentru beneficiarii direcți cât și pentru cei indirecți ai serviciilor educaționale (elevi, 

părinți, cadre didactice din unitățile de învățământ și comunitatea locală). 

 În cadrul mobilităţilor am avut ocazia să experimentăm activităţi care aveau ca scop 

construirea unei atmosfere propice pentru învăţare, însuşirea de metode inovative de învăţare 

prin cooperare, precum şi explorarea practică a rolului profesorului ca agent de schimbare. 

Obiectivul  central al  acestor activităţi a constat în crearea de punţi  spre ceilalţi, prin facilitarea 

interacţiunilor şi intercunoaşterii cât şi în identificarea ideilor pe care le avem în comun cu 

ceilalţi participanţi. 
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 Cursurile de formare la care am participat, au reprezentat un proces de cunoaştere şi 

intercunoaştere. Reflectând asupra perioadelor de formare, am analizat pas cu pas ce metode au 

contribuit la integrarea noastră rapidă în cadrul grupului şi la starea de bine resimţită pe parcursul 

mobilităţilor. Am avut ocazia să vedem principiile învăţării prin cooperare în acţiune şi am 

identificat câteva repere care ar putea fi considerate exemple de bune practici în organizarea 

activităţilor cu elevii.         

Colectivul de redacție 
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PERECHILE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ 

Obiectiv: Această activitate este proiectată să motiveze elevii să abordeze și să reușească să 

rezolve probleme care la început sunt peste capacitățile lor. Elevii pot face mai multe lucruri cu 

ajutor (mediere) decât pot face singuri. Permițându-le să lucreze la probleme pe care nu le pot 

rezolva singuri, la început în echipă, apoi cu partener, elevii ajung la punctul în care pot face 

sarcini singuri, sarcini pe care la început reușeau să le facă doar cu ajutor. 

Durata: 1-2 ore de activitate la clasă (funcție de sarcină, disciplină).  

Metode: ,,Echipă-pereche-singur”: elevii lucrează la o sarcină (problemă) ca o echipă la început, 

apoi fiecare elev lucrează cu un partener și la final, individual. 

Materiale: materiale didactice pentru tema prezentată în activitate, fișe de lucru cu informații 

despre tema prezentată, hârtie de scris, instrumente de scris, foi flipchart pentru postere, sau 

materiale conform temei și planificării activității. 

Scenariul activității:   

Pas 1:  - profesorul anunță o temă și un timp limită, 

            - profesorul acordă ,,timp de gîndire” în care toți elevii studiază informații de pe fișele de 

lucru primite, 

            - partenerul A prezintă informațiile studiate, partenerul B ascultă fără să întrerupă, 

      - partenerii schimbă rolurile . 

Pas 2: Parafrazarea: la fel ca înainte, dar de această dată partenerul B trebuie să parafrazeze 

precis ceea ce a zis partenerul A, înainte de a-și face propria prezentare. După ce partenerul B a 

terminat prezentarea, partenerul A trebuie să parafrazeze. 

      Regulile sunt: ,,Ascultă atent !” 

 ,,Folosește doar parafrazarea (nu e permis să folosești întocmai cuvintele celeilalte persoane) !” 

,,Nu e permis să adaugi ceva în conținut !” 

,, Nu e permis să pui întrebări, să dai sfaturi sau să prezinți propriile opinii (doar dacă este rândul 

tău să prezinți) !” 

Notă: Exemplu de activitate la științele naturii (geologie): 

1. O echipă de 3-4 elevi adună toate tipurile de roci pe care le cunosc, discută despre cum s-

au format, ce le categorizează, etc. și apoi clasifică toate tipurile de roci știute de ei în clase 

de roci. 

2. În perechi, aleg câte un tip de rocă și fac un poster cu toate informațiile știute despre acest 

tip de rocă. 
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3. Individual, fiecare elev alege o rocă din această categorie de roci și compune un eseu 

detaliat, un video, un poster sau altă formă de prezentare a acelei roci. 

4. Se transmite produsul activității pentru a obține feedback de la profesor. 
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INTERVIUL 

Obiectiv: crearea unei atmosfere de siguranță și încredere în clasa de elevi, prin interacțiune, 

intercunoaștere și intercomunicare. 

Durata: 10 minute pentru perechile de elevi de a se intervieva între ei (depinde de numărul de 

întrebări) și 2-3 minute pentru fiecare pereche, pentru prezentare. 

Metode: prezentare, discuții, descriere 

Materiale: Spațiu în care perechile să poată lucra fără să fie perturbate de ceilalți. Hârtie de 

scris, instrument de scris. 

 Mărimea grupului este de 10-20 persoane. 

Scenariul activității:  

      1. Împărțirea elevilor în perechi, de preferat cu elevi care de obicei nu interacționează prea 

mult între ei. Sarcina va fi să se intervieveze între ei și să noteze răspunsurile celeilalte persoane, 

astfel încât acestea să poată fi prezente grupului mare, mai târziu. În ,,notă” sunt prezentate 

câteva exemple de întrebări, dar ele pot fi mai simple pentru elevi mai mici; e important ca 

întrebările puse să fie despre lucruri simple (mâncare preferată, hobby-uri,etc.) și de asemenea 

ceva puțin mai complex, de exemplu emoții (ce te face fericit, ce te face trist, ce consideri 

necinstit?...) 

2. După ce elevii s-au intervievat între ei, vin în fața clasei și prezintă cealaltă persoană din 

pereche. 

3. După ce fiecare a fost prezentat, se cere elevilor o mică reflecție despre cum s-au simțit 

când au vorbit despre lucruri personale cu perechea, ce au simțit ascultându-l și 

prezentându-l pe celălalt, cum s-au simțit să fie prezentați de partenerul de prezentare, 

etc. 

Notă:  

Exemple de întrebări: 

,,Care e povestea din spatele numelui tău și de ce ai acest nume?” 

,,Despre familie...” 
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,,Ce îți place să faci după școală?” 

,,Ce te face fericit?” 

,,Ce te face să te simți în siguranță și relaxat?” 

,,Ce consideri că e necinstit?” 

,,Care crezi că e cel mai bun aspect al acestei activități?” 

,,Ce înseamnă pentru tine lipsa de respect?” 

,,Ce simți când ești în situație sau asiști la lipsă de respect?” 

 

 

 

 

    CARUSELUL 

Obiective : Intercunoasterea membrilor grupului ; Creșterea coeziunii grupului. 

Durata : 20-30 minute 

Metode : Lucrul în perechi, explicația, jocul didactic 

Materiale : lista cu propozitii si/sau cuvinte, clopoțel 

Scenariul activității  

1. Elevii sunt împărțiți în două grupuri egale, iar apoi sunt rugați să formeze două cercuri, 

unul interior si unul exterior. In cele două cercuri elevii vor sta unul în fața celuluilat, în 

perechi. 



Ghid de activităţi şi metode simple de învăţare prin cooperare  

   

 

 5 

2. Profesorul va spune un cuvânt sau o propoziție, cum ar fi : (mancarea preferată, muzică, 

atribute ale unui prieten bun, o celebritatate, etc.), iar fiecare pereche trebuie să găsească 

în maxim un minut ceva ce le place sau au în comun (un stil de muzica preferat de ambii, 

o mancare pe care ambii o preferă, etc.).  

3. După un minut (sau chiar mai puțin), profesorul sună din clopoțel, partenerii își 

mulțumesc, iar cercul exterior se rotește spre dreapta oprindu-se la următorul partener. 

Perechile nou formate trebuie să găsească o altă similaritate conform instrucțiunilor date 

de profesor. Se continuă în acest mod până când membri din cele două cercuri ajung la 

ultimul partener.  

4. Când se ajunge la ultima pereche, profesorul va anunța elevii că regula se schimbă și că 

în perechile nou formate vor trebui să găsească similarități sau diferențe, dar că acesta vor 

fi exprimate nonverbal.  

Notă: O altă variantă a acestei activități este Carousel-ul fără cuvinte. In cazul acestei variante, 

profesorul nu va spune elevilor tema pe care aceștia ar trebui să discute, iar perechile vor trebui 

să găsească similarități prin orice  metodă doresc, dar fără a vorbi.  

 

 

                           URMEAZĂ INSTRUCȚIUNILE 

Obiective: Dezvoltarea atenției; Creșterea coeziunii grupului. 

Durata: 15-20 min 

Metode: explicația, jocul didactic 
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Materiale: lista cu instrucțiuni, flipchart, markere. 

Scenariul  activității: 

Profesorul va oferi elevilor câte un bilețel pe care este notată una dintre instrucțiunile de mai jos. 

După ce elevii au citit instrucțiunile, profesorul va da semnalul START, iar elevii vor face ceea 

ce este menționat în instrucțiune. 

INSTRUCȚIUNI (pentru un număr de 20 de elevi) 

1. Ești primul. După ce auzi semnalul START te ridici în picioare și saluți colegii spunând 

"BUNĂ ZIUA". 

2. După ce auzi "BUNĂ ZIUA" vei scrie pe flipchart "BUNĂ ZIUA"  

3. După ce pe flipchart va fi scris "BUNĂ ZIUA"  vei mege să te uiți pe geam, iar apoi te vei 

întoarce la locul tău. 

4. După ce colegul care a fost la geam s-a intors la locul său vei strănuta. 

5. După ce auzi că a strănutat unul dintre colegi, te vei ridica în picioare și vei spune 

"SĂNĂTATE" 

6. După ce vei auzi "SĂNĂTATE" vei fluiera. 

7. După ce auzi pe cineva ca a fluierat vei merge la tablă și vei scrie "SĂNĂTATE" . 

8. După ce va fi scris pe tablă "SĂNĂTATE"  vei merge și vei deschide ușa, iar apoi te întorci la 

locul tău. 

9. După ce colegul care a deschis ușa s-a intors pe scaunul său vei merge și vei închide ușa. 

10. După ce colegul ce a închis ușa te vei ridica și vei desena o steluță pe flipchart. 

11. După ce vei vedea pe fipchart o steluță te ridici în picioare si vei aplauda. 

12. După ce auzi aplauze, te vei ridica și te vei înclina în semn de mulțumire pentru aplauze. 

13. După ce colegul se va înclina în semn de mulțumire vei merge în grabă până la flipchart și 

vei lua markerul roșu cu tine, iar apoi te vei întoarce la locul tău. 

14. După ce colegul a luat markerul roșu de lângă flipchart și s-a întors la locul său vei spune 

Hey! 

15. După ce auzi ‘HEY ‘ te ridici si te vei preface că îți faci un selfie in fața clasei.   
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16. După ce vei vedea o persoană că si-a făcut un selfie vei desena pe flipchart un chenar în jurul 

steluței. 

16. După  ce se va desena un chenar în jurul steluței pe flipchart te vei rdica in picioare și vei 

merge până in spatele săli, iar apoi te vei intoarce la locul tău. 

17. După ce unul dintre colegi a mers până in spatele săli iar apoi s-a intors la locul său vei ridica 

o mână cu bilețelul acesta astfel încânt toți colegii să îl vadă. 

18. După ce unul dintre colegi a ridicat o mână cu bilețelul vei merge la flipchart si vei tăia cu o 

linie cuvântul “ZIUA”. 

19. După ce se va tăia cu o linie cuvântul “ZIUĂ” de pe flipchart, vei merge la flipshart si vei 

scrie “TREABĂ” după cuvântul “BUNĂ”. 

20. După ce vei vedea scris pe flipchart cuvântul “TREABĂ” te vei ridica și vei spune tare 

“BUNĂ TREABĂ”. 

Notă: Numărul instrucțiunilor poate fi adaptat în funcție de numărul elevilor, se pot elimina din 

instrucțiuni dacă sunt mai puțin elevi, iar dacă în clasă sunt mai mult de 20 de elevi se pot adăuga 

astfel încât toți elevii să participe la activitate. 
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POVEŞTILE NOASTRE  

Obiective: Crearea încrederii în propria persoană, creearea de oportunităţi pentru a se cunoaşte 

unul pe celălalt la nivel personal.  

Durată: 20-30  minute 

Metode: conversaţie euristică 

Materiale necesare: bileţele cu întrebări    

Dimensiunea grupului: 20-30 elevi 

 

Scenariul activităţii: Elevii sunt aşezaţi în cerc, iar profesorul adresează o întrebare (vezi mai 

jos). Fiecare elev îşi spune povestea personală. De fiecare dată, elevul răspunde numai la acea 

întrebare. După împărtăşirea poveştilor personale, se va acorda timp pentru a reflecta la 

experienţa din timpul activităţii. 

Exemple de întrebări sunt furnizate mai jos, dar binenţeles lista poate continua.  

 Care este povestea din spatele numelui tău? Cunoşti motivul pentru care părinţii tăi l-au 

ales? Ştii ce înseamnă? Ce crezi despre acest lucru? Ai fi vrut să ai alt nume, dacă da, 

care? 

 Ai experimentat vreodată o situaţie periculoasă? Care a fost? Ai realizat în acel moment 

pericolul? Ce anume ai făcut pentru a evita o situaţie similară? 

 Care a fost jucăria ta preferată când ai fost mic/ă? Unde se află acum? Ce amintiri te 

leagă de acea jucărie? 

 Ai realizat ceva ce te-a făcut să te simţi mândru/ă ? Ce anume şi de ce te-a făcut să te 

simţi mândru/ă? 

 Cum ar arăta vacanţa ta de vară dacă ai putea alege să faci cea ce vrei? 

 Descrie o zi perfectă pentru tine, de dimineaţa până seara. 

 Care a fost cea mai dificilă experienţă prin care ai trecut vreodată? Doreşti să ne-o 

împărtăşeşti? 

 Cu ce persoană din trecut ai vrea să te întâlneşti şi de ce? Ce întrebări ai dori să îi 

adresezi? 

 Ce ai face cu banii, dacă ai câştiga la loterie o sumă mare? Ce înseamnă pentru tine o 

sumă mare de bani? 
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 Dacă ai avea posibilitatea să locuieşti pentru o vreme în altă parte, unde ai vrea să te muţi 

şi de ce? 

Notă: O altă idee este ca elevii să noteze răspunsurile şi să le pună  într-o cutie, din care 

profesorul va alege şi va citi ceea ce au scris. 

 

 

COLŢURI  

Obiective: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor  

Durată: 50 minute 

Metode: conversaţie euristică, brainstorming 

Materiale necesare: foaie de flipchart, carioci/markere 

Dimensiunea grupului: 20-30 elevi 

Scenariul activităţii:  
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1. Profesorul anunţă o temă şi le oferă elevilor posibilitatea de a alege din 4 alternative. De 

exemplu: Comunicarea nonverbală prin semnale, marcaje, gesturi şi mimică. 

2. Elevii aleg acea alternativă care o consider cea mai interesantă, notând alegerea făcută pe o 

bucată de hârtie. (fără să discute între ei sau să arate celorlalţi colegi) 

3. În clasă vor fi marcate 4 colţuri pentru fiecare alternativă. Elevii vor merge la colţul ales 

arătând hârtia colegilor, nemaiputând schimba alegerea făcută. 

4. Grupul din fiecare colţ va discuta despre tema aleasă şi fiecare elev va explica alegerea făcută. 

De asemenea, în fiecare colţ va fi amenajat un poster gol, pe care elevii vor putea scrie, desena şi 

explica despre acea temă, în cel mai creativ mod. Elevii vor fi înştiinţaţi de faptul că vor prezenta 

la final rezultatele lor despre tema aleasă. Posterul va trebui să cuprindă atât text cât şi imagini. 

5. După 15-20 de minute profesorul opreşte activitatea grupurilor. Toţi membrii grupului, 

exceptând unul sau doi, se vor deplasa la alte grupuri unde reporterii care stau lângă postere vor 

explica tema respectivă. Elevii se vor asigura să nu se deplaseze toţi în acelaşi colţ şi în acelaşi 

timp. 

6. După 5 minute profesorul bate din palme şi toată lumea se întoarce la grupul de origine. Acum 

alţi doi membri ai grupului vor sta lângă poster şi vor explica tema, în timp ce, ceilalţi membri se 

vor deplasa în diferite colţuri pentru a primi explicaţii despre alte teme. Acest proces se va 

desfăşura până când toţi elevii vor primi explicaţii din toate colţurile clasei. 

Notă: Această activitate poate fi utilizată la orice disciplină. De exemplu, la literatură : 

romantism, modernism, suprarealism şi realism. 

 

NE MIŞCĂM ŞI SCHIMBĂM IDEI  

Obiective: Această metodă este utilă în special pentru a utiliza toate cunoştinţele elevilor din 

clasă şi pentru a-i activa pe toţi elevii. 

Durata: 50 minute 

Metode: munca în grup, munca individuală, discuţie, prezentare 

Materiale necesare: coli de hârtie A4, instrumente de scris, foitip flipchart, markere, culori 
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Scenariul activităţii: Elevii trebuie să lucreze în grup la o anumită sarcină; profesorul atribuie 

fiecărui elev un număr. Atunci când sarcina este pe jumătate finalizată, sau când este gata, 

profesorul va striga un număr, sau mai multe numere/ mai mulţi elevi "rătăcitori"(engl. "stray") 

Un "rătăcitor": 

Profesorul strigă un număr; elevii care au acel număr, vor migra pentru a se alătura unei alte 

echipe, pentru a împărtăşi rezultatele sau ideile din grupul de apartenenţă, sau pentru a asculta 

ideile noi ale grupului, pentru a le aduce în grupul de bază. 

Doi "rătăcitori": 

Doi elevi migrează la una sau două echipe (care pot avea o altă sarcină de lucru), pentru a 

împărtăşi sau a asculta idei noi. 

Trei "rătăcitori": 

Trei elevi migrează la altă echipă, adesea pentru a-l ascultape cel care explică/ prezintă proiectul 

echipei.  

Exemplu - ciclul primar: Tema este "Anotimpurile". Fiecare grup va avea de prezentat un 

anotimp. Un "rătăcitor": Un elev din grupul 1 (iarna) merge la alt grup şi spune celorlalţi tot ceea 

ce grupul de apartenenţă a descoperit despre anotimpul iarna. Cei trei elevi din grupul 

"primavara", vor asculta. În acelaşi timp, grupul său va asculta informaţiile despre vară. După ce 

toate grupurile au primit informaţii noi despre alt anotimp, toate grupurile vor realiza o 

prezentare creativă despre cele patru anotimpuri, punând accent pe anotimpul/ tema din cadrul 

propriului grup. 

 

BINGO! 

Obiective: elevilor li se oferă cadrul potrivit să interacţioneze şi să se cunoască mai bine; 

activitatea preîntâmpină prejudecăţile şi stereotipurile, bazându-se pe comunicare şi interacţiune 

pozitivă; fiecărui elev i se oferăoportunitatea de a-şi dezvălui propria identitate. 

Durata: 23-30 min, incluzând reflecţia 

Metode: comunicare euristică 

Materiale necesare: fişa de activitate "Bingo",instrumente de scris,spaţiu mare în clasă sau afară 

Dimensiunea grupului: orice mărime 
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Scenariul activităţii: 

1. Fiecare participant (şi profesorul) va primi o fişă de activitate "Bingo" (exemplul de mai jos), 

care conţine câte o întrebare în fiecare casetă, potrivit vârstei participanţilor.  

2. Elevii vor trebui să se plimbe prin sala de clasă, să adreseze întrebări colegilor şi să obţină 

semnătura colegilor care răspund afirmativ la întrebare. 

3. Scopul activităţii este de a realiza "Bingo", cu 5 semnături/ nume diferite pe o linie; atunci 

când un elev va realizaacest lucru, va striga BINGO! 

4. Asiguraţi-vă că elevii au înţeles următoarele aspecte : 

 vor trebui să adreseze colegilor întrebări şi să obţină câte o semnatură de la aceştia (nu 

este permis să noteze numele unui colegî ntr-o casetă fără a interacţiona cu el, fără a-i 

adresa o întrebare) 

 nu există nici premiu sau recompensă pentru elevii care au realizat "bingo" 

 după ce un elev a realizat "bingo", va continua jocul, încercând să completeze cât mai 

multe casete. 

 

Reflecţie: 

Ce se întamplă în sala de clasă pe parcursul acestei activităţi? (notaţi toate afirmaţiile 

elevilor pe tablă). 

Există ceva ce nu ştiaţi inainte şi v-a surprins?  

Cum a îmbunatăţit această activitate climatul clasei? 

Ştii să cânţi la 
un instrument 
muzical? 
 
 

Îţi place să 
joci fotbal? 

Vorbeşti mai 
mult de două 
limbi 
străine? 

Îţi place să 
călătoreşti? 

Eşti un bun 
organizator/ 
organizatoare? 
 

Vorbeşti limba 
franceză? 
 

Iţi plac 
pisicile mai 
mult decât 
câinii? 
 

Ai fost într-o 
ţară străină? 

Ştii să mergi 
pe 
skateboard? 

Eşti priceput la 
desen? 

Ştii să înoti? 
 
 

Îţi place 
muzica Rapp? 

Eşti un bun 
cântareţ? 
 

Îţi place să 
mănânci 
peşte? 

Mănânci de 
obicei în faţa 
televizorului? 
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Îţi place să 
mănânci 
îngheţată? 
 

Urăşti 
păianjenii? 

Îţi place să 
citeşti? 

Practici un 
sport? 

Asculţi muzică 
clasică? 
 
 

Îţi plac 
concursurile? 
 
 

Îţi place să te 
costumezi? 

Îţi plac 
benzile 
desenate? 
 
 

Îţi plac 
excursiile la 
munte? 

Ai dori să devii 
actor? 

 

 

 

ROATA CONSECINŢELOR 

Obiective: Această activitate îi încurajează pe elevi să reflecteze asupra consecinţelor directe şi 

secundare în cazul unui eveniment sau acţiune particulare/ specifice. Elevii vor realiza o hartă 

vizuală a acestor consecinţe. 

Durata: 50 minute 

Metode: munca în grup, munca individuală, discuţii, prezentare 

Materiale necesare: instrumente de scris, foitip flipchart,coli de hârtie A4 

Scenariul activităţii: 

1. Elevii vor fi repartizaţi în grupuri sau perechi şi vor primi o foaie tip flipchart 

2. Elevii vor scrie evenimentul/ acţiunea centrală, într-un cerc, în mijlocul paginii 

3. Elevii vor nota o consecinţă directă a evenimentului, într-un cerc care este legat cu 

cercul principal printr-o linie. Elevii vor încerca să găsească cât mai multe consecinţe 

directe.  

4. Apoi elevii vor identifica consecinţe secundare. Acestea vor fi notate  din nou în 

cercuri, şi vor fi conectate la consecinţele directe cu două linii. Consecinţele de ordinul 

trei vor fi notate cu trei linii, etc 

5. Elevii pot colora cercurile, după criteriul consecinţelor pozitive sau negative. 

6. Feedback: compararea consecinţelor găsite de fiecare grupă de elevi, care conduc la o 

explorare mai profundă a temei. 
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DIAMANTUL 

Aceasta este o activitate de grup desfășurată cu scopul de prioritizare a informațiilor și a 

ideilor.  Poate fi utilizată ca o activitate de follow-up după sesiunea de strângere a informațiilor. 

Încurajează participanții să ia în considerare și să-și exprime opiniile referitor la plasarea 

anumitor itemi deasupra altora. 

Cum funcționeză? 

1. Participanții sunt împărțiți în perechi. 

2. Fiecare pereche primește mai mult de 9 itemi, la început ei trebuie să selecteze 9 itemi în 

legătură cu criteriul propus. 

3. Fiecare pereche plasează itemii în forma propusă în imaginea diamantului, ordonând mai jos 

cel mai puțin ,,valoros,, item, iar în partea de sus cel mai ,,valoros,, item în funcție de criteriul 

solicitat. 

4. După un anumit timp, fiecare pereche se combină cu o altă pereche și împărtășește propria 

ordonare cu ceilalți. Încearcă apoi să creeze un ,, diamant,, împreună. 

5. Prezentarea pentru grupul marea a ,,diamantului,, echipei și motivarea de ce ordonarea 

itemilor este așa cum este. 
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Reflecție 

 La început, care sunt diferențele și similaritățile între cele două diamante? 

 În timpul elaborării diamantului 3, cum a ajuns grupul vostru la un consens? 

 A fost greu sau ușor să ajunjeți la un consens? De ce credeți asta? 

 A simțit fiecare din grup că ideile lui au fost ascultate? 

 

 

 

 

BATE PALMA! 

Resurse  necesare: Spațiu liber în cadrul încăperii sau afară 

Dimensiunea grupului: Orice dimensiune 

Timp necesar: 25-45 minute, în funcție de mărimea grupului 

Desfășurarea jocului: 

1. Se solicită fiecărui participant să-și deseneze palma pe o bucată de hârtie. La început se 

lucrează individual și fiecare scrie pe degete lucruri importante pentru el (5 minute). Dacă 

jocul se desfășoară afară, fiecare scrie direct pe degete. 
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2. După 5 minute participanții se plimbă de jur împrejur și își compară palmele cu cât mai 

mulți participanți posibili pentru următoarele 15 minute. Dacă cineva găsește pe altcineva 

cu același lucru scris pe unul dintre degete, îi scrie inițialele sub acel deget (pe hârtie sau 

pe palmă). 

3. Conducătorul de joc împarte echipa în grupuri de patru sau cinci participanți. În cadrul 

grupului, participanții își compară mâinile și scriu două coloane: una cu tot ceea ce 

participanții din grup au în comun și altă coloană cu ceea ce nici unul dintre ei nu are în 

comun cu celălalt ( un lucru unic pentru fiecare din grup sau poate ceilalți doar nu s-au 

gândit să-l scrie, dar consideră că e de asemenea important pentru ei). 

4. Discuția în grupul mare. Există ceva pe lista voastră pe care toți din grup l-au avut în 

comun? Dar pe cealaltă listă? Prin ce ne deosebim unii de alții? Sunt acele lucruri unice 

ceva ce fiecare decide că ne conferă identitate? De ce câteodată fiecare își dorește să iasă 

în evidență? Cum ne face asta să fim speciali? Cum se aplică asta în viața reală?...) 

5. Dacă activitatea se desfășoară afară se poate trece peste partea 3 direct la partea 4. 
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DOMINO 

 

Obiectiv: Îmbunătățirea atmosferei în clasă, cunoașterea membrilor în cadrul grupului, 

oportunitatea descoperiri de asemănări între aceștia. 

Durata: 45 minute; 

Metode: metoda “învățării prin cooperare”, expunerea, conversația;  

Materiale: spațiu mare deschis, o sală liberă sau afară; 

Scenariul: Profesorul începe prin a numi două lucruri despre el însuși care îl 

caracterizează ca individ. El poate, de exemplu, să ridice pe rând brațele și să spună : la stânga – 

“Am patru frați mai  mari”, la dreapta – „Îmi place să fac drumeții”. Cine are deasemenea patru 

frați mai mari pot să țină mâna stângă a profesorului iar cui îi plac drumețiile, pot ține mâna 

dreaptă. Astfel, fiecare din cei poziționați vor avea o mână ocupată (stânga sau dreapta) și una 

liberă și vor putea în continuare să facă doar o singură afirmație despre ei înșiși. Exemplu: un 

participant va spune – “La stânga mea – vorbesc trei limbi”, alt participant va spune – „La 

dreapta mea – joc baschet” iar ceilalți din sală se vor conecta cu cel cu care prezintă asemănări. 

Fiecare are posibilitatea să facă o afirmație despre el însuși și să-și dea seama dacă există 

asemănări cu alți membri ai grupului. Dacă cineva spune un lucru pe care nimeni nu îl are în 

comun, va trebui să se gândească la altceva ce îl caracterizează și să-și schimbe afirmația. 

Activitatea se termină când cercul se închide. 

Notă: la sfârșitul activității profesorul poate iniția discuții cu privire la lucrurile pe care 

le-au aflat membrii grupului unii despre alții, poate încuraja emiterea de reflecții asupra  nevoii 

indivizilor de a fi respectați, acceptați, de a fi ei înșiși în cadrul grupului. 

 

 

 

REZOLVĂ O PROBLEMĂ/ ÎNTREBARE 

 

Obiectiv: Consolidarea conținuturilor informaționale și identificarea de posibile soluții la 

problemele enunțate prin revizuirea unui material și crearea de grupuri de discuție în cadrul unei 

activități desfășurate sub formă de joc. 

Durata: 45 minute; 

Metode: metoda “învățării prin cooperare”, conversația, explicația, problematizarea; 

Materiale: cartonașe, creioane, pixuri, culori, cartoane pentru postere sau alte materiale 

necesare unor prezentări în fața clasei cum ar fi mijloace audio-video, etc; 

Scenariul: Fiecare membru al unui grup poate să creeze o întrebare legată de tema aflată 

în discuție și să o scrie pe un cartonaș (el/ea poate să știe sau nu răspunsul la întrebare). Fiecare 

membru al grupului pune întrebarea lui celorlalți. Se dezbate, se analizează fiecare intrebare în 

grup. Dacă se poate răspunde la întrebări și toți membrii grupului sunt de acord cu răspunsurile, 

atunci  acestea sunt scrise pe spatele cartonașelor. Dacă nu este consens cu privire la vreun 

răspuns, întrebarea este revizuită în așa fel încât răspunsul să poată fi  agreat de toți. Grupul scrie 

pe cartonașe litera „Î” pe partea cu întrebarea și litera „R” pe spatele cartonașului, pe partea cu 
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răspunsul. Fiecare grup trimite toate cartonașele cu întrebări altui grup. Fiecare membru al celui 

de-al doilea grup ia câte o întrebare din stivă și o citește grupului. Grupul dezbate și răspunde la 

întrebarea respectivă. Dacă toți sunt de acord cu răspunsul  întorc cartonașul și citesc răspunsul. 

Atunci ei pot vedea dacă sunt sau nu în acord cu răspunsul dat de grupul anterior și ajung din nou 

la consens; apoi se trece la următoarea întrebare. Dacă nu sunt de acord cu răspunsul dat de 

grupul anterior, vor scrie pe spate, sub primul răspuns, propria variantă, ca alternativă de răspuns 

la întrebarea dată. Grupul al doilea revizuiește fiecare întrebare și răspuns din stiva de cartonașe 

scriind sau nu propriile răspunsuri în completare la întrebări. 

 Cartonașele cu întrebări pot fi trimise spre al treilea, al patrulea sau al cincilea grup – 

după cum se dorește (cum este organizat jocul). Fiecare stivă de cartonașe ajunge în final  la 

grupul inițial. Acesta discută și clarifică intrebările și răspunsurile proprii, cu completările 

ulterioare.  

Notă: Gupul are la sfârșit sarcina să pregătească o prezentare pe baza intrebărilor și 

răspunsurilor  de pe cartonașe, dând explicații într-un  mod cât mai creativ. 

  

 

 

CAPETE NUMEROTATE ÎMPREUNĂ 

 

Obiectiv: Evaluarea / consolidarea conținuturilor predate anterior prin stimularea, 

responsabilizarea elevilor față de materialul învățat.  

Durata: 45 minute; 

Metode: metoda “învățării prin cooperare”, expunerea, conversația, explicația, 

problematizarea; 

Materiale: creioane, pixuri, culori, cartoane pentru postere sau alte materiale necesare 

unor prezentări în fața clasei cum ar fi mijloace audio-video, etc; 

Scenariul: Se anunță o temă de dezbatere pentru care membrii clasei trebuie să se 

pregătească dinainte. La activitate, elevii sunt plasați în grupuri și fiecare primește un număr (de 

la unu la nr.maxim din fiecare grup). Pentru a avea grupuri de lucru eficiente, profesorul 

motivează și atenționează elevii asupra faptului că pregătirea lor individuală asigură succesul 

grupului. Grupul trebuie să se asigure că toți membrii cunosc informațiile importante despre 

tema discutată astfel încât fiecare membru să poată răspunde la orice problemă ridicată de 

profesor – ei dezbat tema și schematizează informațiile relevante.  

Profesorul pune clasei o întrebare pe tema anunțată. Se dă timp de gândire pentru ca 

fiecare să înțeleagă și să poată da un răspuns. Elevii “își pun capetele împreună” în grup ca să 

contureze răspunsuri corecte. Profesorul numește un număr „la întâmplare” să răspundă la 

întrebare,  în numele grupului. Doar cei cu acel număr din grup ridică mâinile pentru a răspunde 

la întrebare. Profesorul alege pe cineva, ascultă răspunsul și dacă dorește informații 

suplimentare, numește în continuare pe altcineva cu acel număr pentru a completa răspunsul care 

devine astfel cât mai complet. După o vreme (cu întrebări și răspunsuri) grupurile sunt rugate să 
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realizeze o prezentare despre ideea centrală a temei dezbătute, într-o manieră originală care să 

ofere explicații și argumentări relevante.  

Notă: această metodă oferă șanse sporite învățării incluzive, acces egal la educație, la 

procesul de învățare. Astfel, elevii își sporesc abilitățile ce-i ajută să devină competenți 

interculturali, capabili să prospere în societatea modernă care normalizează diversitatea. 
 

 

 

ÎN CENTRUL ATENȚIEI... 

Obiectiv: spargerea gheții/cunoașterea membrilor grupului/coeziunea grupului/comunicare 

asertivă la nivelul grupului. *obiectivul poate fi conturat de către profesor în funcție de 

afirmațiile pe care le construiește și le propune grupului 

Durata: 20 de minute 

Metode: conversația, expunerea 

Scenariul activității: 

1. Participanții sunt rugați să formeze un cerc. 
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2. Profesorul enunță o afirmați/întrebare. Oricare participant care poate să răspundă cu „Da” la 

aceea afirmație face un pas în mijlocul cercului și rămâne acolo. Apoi, profesorul spune o altă 

afirmație, iar dacă cei din interiorul cercului pot răspunde cu „Da” rămân în cerc, iar cei care ar 

răspunde cu „Nu” revin în cercul mare. 

3. Jocul continuă atât cât profesorul consideră că e potrivit pentru grupul de elevi. 

Reflectare și evaluare: Ce v-a plăcut în această activitate? Cum v-ați simțit să pășiți în mijlocul 

cercului?  A fost ceva ce v-a surprins la ceilalți? Dar la propria persoană? În viața de zi cu zi în 

ce situații obișnuiți să pășiți în față și să vă exprimați propria opinie? Ați fost puși vreodată în 

situația de a vă ascunde propria opinie în cadrul unui grup sau de a vă schimba opinia pentru a fi 

acceptat de grup? Ce părere aveți despre această presiune a grupului? Este corect ca majoritatea 

grupului să dicteze direcția opiniilor în grup? Cum se poate lucra acest aspect la nivelul clasei 

noastre? 

Exemple de afirmații/întrebări: 

- Cine a urcat un munte de 1800 de m? Cine a făcut arte marțiale? Cine are o soră și un frate? Ai 

un animal de companie. Îți place înghețata de ciocolată. Cine vorbește două limbi străine? Ai 

ajutat o persoană nevoiașă în ultima săptămână. Cine se simte uneori singur? 

 

GĂSEȘTE PE CINEVA CARE... 

Obiectiv: spargerea gheții/cunoașterea membrilor grupului/coeziunea grupului. *obiectivul poate 

fi conturat de către profesor în funcție de afirmațiile pe care le construiește și le propune grupului 

Durata: 20-30 de minute, depinde de mărimea grupului 

Metode: conversația 

Scenariul activității: 

1. Plimbă-te prin sala și găsește o persoană cu care ai în comun: 

a) ceva ce amândoi faceți ori gândiți și simțiți întotdeauna 

b) ceva ce amândoi faceți ori gândiți și simțiți uneori 

c) ceva ce amândoi nu faceți ori gândiți și simțiți niciodată 
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2. La semnalul profesorului, alăturați-vă împreună cu partenerul de discuție de la 1 unei alte 

perechi. Împreună, toți cei patru, treceți prin aceeași pași de la 1 pentru a atinge punctele a), b), 

c) 

3. La semnalul profesorului, alăturați-vă toți patru unei alte echipe de patru persoane. Împreună, 

toți cei 8, treceți prin aceeași pași de la 1 pentru a atinge punctele a), b), c) astfel încât întreaga 

clasă a găsit un lucru pe care toți îl fac, gândesc și simt. 

Reflectare și evaluare: Despre ce a fost această activitate? A fost simplu sau dificil să găsiți un 

lucru pe care îl aveți în comun? Spune această activitate ceva despre clasa noastră? 

 

 

CHECK-IN 

 

Scop: “Check- in” este o modalitate simplă de a începe o sesiune de lucru în echipă şi de a lucra 

la un proiect. Grupurile trec prin diferite etape: când încep un proiect, în timpul 

proiectului şi la sfârşitul proiectului. Facilitatorul poate ajuta grupul, adresând anumite 

întrebări cheie în diferite momente. 



Ghid de activităţi şi metode simple de învăţare prin cooperare  

   

 

 22 

Timp: 5 min.  

Desfăşurare: 

Pasul 1) Managementul timpului este foarte important, pentru întâlniri de echipă 

eficiente. Ca şi facilitator putem introduce anumite limite, pentru a nu se pierde timp cu 

răspunsuri prea lungi: 

“Intr-un cuvânt...”; “In două cuvinte…”; ”Intr-o propoziţie…”; Gândeşte-te la trei lucruri…” 

 

Pasul 2) Ne gândim în ce stadiu este grupul, la ce este util pentru ei să reflecteze, la ce 

să se gândească? Ne gândim la atmosfera generală a grupului, dacă există vreun conflict? 

Alegem o întrebare de reflecţie. 

Generale: Ce doresc să împărtăşeşc prin prezenţa mea la acestă sesiune? Cum mă 

simt acum? Ce anume mă încântă / mă îngrijorează acum? Ce animal reprezintă starea 

mea de astăzi? Ce cântec / film / poveste reprezintă starea mea de astăzi? Un lucru 

surprinzător ce mi s-a întâmplat de curând… Un lucru pe care nu îl cunoaşteţi despre 

mine… 

La începutul proiectului: Cu ce vin eu în acest grup? Cum mă simt lucrând în acest 

grup? Care este viziunea mea despre acest grup? 

În timpul proiectului: Cum mă simt lucrând în echipă?Ce metaforă pot să folosesc care să 

descrie acest grup? 

La sfârşitul proiectului: Ce voi face diferit de acum înainte? Ce am învăţăt nou? 
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REFLECȚIE: ECHIPA 

 Scopul reflecției în echipă este pentru a oferi posibilitatea membrilor să-și exprime 

gândurile, sentimentele și opiniile legate de a experiență împărtășită, pentru a deschide și a avea 

încredere în echipa, și pentru a trage învățături cheie pentru a merge mai departe. Membrii 

echipei se situează, în general, într-un cerc, reflectând mai întâi ca indivizi, împărtășind aceste 

reflecții cu grupul, apoi discutarea unor acțiuni potențiale de ieșire din sesiune. Utilizați această 

sesiune o dată sau de mai multe ori pe parcursul unui proiect sau program. 

Pasul 1: 

Creați un spațiu primitor, cald și liniștit pentru o sesiune pe care o incepeți.  

Există la fel de multe moduri de a derula o sesiune de reflecție așa cum există diferite tipuri de 

facilitatori.  

Nu vă simțiți legați de pașii de mai sus și simțiți-vă liberi să experimentați și alte modalități de 

derulare a sesiunii.  

Luați în considerare și aplicați practici facilitare: Sprijiniți grupul pentru a-și îndeplini scopul 

propriu, nu pe cel al facilitatorului.  

Faceți cunoștință cu membrii grupului.  

Fiți prezent cu voi înșivă. Urmăriți-vă reacțiile și sentimentele așa cum apar ele și folosiți-le în 

sesiune acolo unde este cazul. 

Pasul 2: 

Explicați echipei scopul și oferiți câteva orientări pentru un grup: 
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- participanții ar trebui să vorbească de la persoana I, ar trebui să evite generalizările de genul 

"Toată lumea" și "unii oameni", și ar trebui să fie active-participative,  ascultând când alții 

vorbesc. 

De asemenea, puteți introduce modele și teorii care stau la baza reflecției în echipă: învățarea 

prin practică și practica reflectorizantă. Desenați-le pe a flipchart și conduce o scurtă discuție cu 

membrii echipei, explorați orice teamă sau confuzie. 

Pasul 3: 

Introduceți următoarele întrebări de reflecție. Scrie-le pe un flipchart sau furnizați o broșură 

tipărită, astfel încât întrebările să fie ușor vizibile:  

Ce s-a întâmplat în timpul experienței? 

Cum m-am simțit și care au fost reacțiile mele?  

Ce concluzii pot extrage din experiență? 

Ce acțiuni pot desfășura în funcție de ceea ce am învățat? 

Pasul 4: 

Cereți membrilor echipei să reflecteze la întrebări, individual și în tăcere, scriind în carnețele 

pentru aproximativ 10 minute. Pune niște muzică liniștitoare, dacă este cazul. 

Pasul 5: 

După ora stabilită, cereți participanților să se organizeze în grupuri mici (3-5) și să împărtășească 

reflecțiile lor, unii cu alții. Oferiți 15-20 de minute pentru acest pas și reamintim participanților 

să se asigure că fiecare persoană are șansa de a împărtăși. 
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Pasul 6: 

Aduceți întregul grup înapoi în cerc. Invitați membrii echipei să împărtășească reflecțiile lor unu 

la unu, fie mergând în jurul cercului, fie aleator. 

Încurajați-i să meargă mai adânc în gânduri și sentimente, nu numai să citească ce au notat în 

carnetele. 

Rolul facilitatorului este de a clădi sentimentul de încredere și deschidere. Încurajați participanții 

să practice ascultarea activă și să nu se angajeze în discuții sau dezbateri. 

Pasul 7: 

Când timpul s-a scurs sau este momentul potrivit pentru a termina, închideți sesiunea. Mulțumiți 

membrilor echipei pentru angajamentul lor și participare și asigurați-vă că aveți o scurtă pauză 

înainte de următoarea activitate. 
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