
Motivarea simpozionului 

Popularizarea modelelor de bună practică în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare.  

Promovarea experienţei didactice pozitive în legătură cu 

proiectele educaţionale extracurriculare; 

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolilor de a desfăşura 

activităţi cu caracter extracurricular, centrate pe abordarea valorilor 

fundamentale ale copilăriei; 

Monitorizarea întregii activităţi prin realizarea unui Ghid pe 

aceatsă temă în care vor fi publşicate, sub ISBN, toate lucrările cadrelor 

didactice care solicită promovarea lucrărilor. 

    OBIECTIVE: 

Promovarea necesităţii educaţiei non-formale ce deschide calea 
parteneriatului educaţional cu familia şi comunitatea. 

Popularizarea rezultatelor obţinute prin activităţile 

extracurriculare de către cadrele didactice participante;  

Să  se realizeze schimburi de bune practici între unităţile de 

învăţământ din ţară şi din Europa;                                     

Să fie conştientizat rolul proiectelor educative extracurriculare în 

dezvoltarea invăţământului românesc;  

Să se promoveze interacţiunea complexă dintre cunoştinţe, valori, 

atitudini, comportamente învăţarea posibilă prin intermediul  activităţii 

extracurriculare; 

Realizarea unui schimb de idei , opinii, experienţe ale cadrelor 

didactice din diferite zone pe tema „Şcoala altfel”.   

Să se înţeleagă necesitatea realizării concordanţei dintre 

capacităţile şi interesele elevului în vederea pregătirii acestora pentru 

viaţă-dimensiunea transdisciplinară; 

Să oferim modele de proiecte educative extracurriculare tuturor 

cadrelor didactice din şcolile, judeţele şi ţările participante, prin 

produsele acestei manifestări; 
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“FLUTURAŞII” DE LA GRĂDINIŢA “DANIELA CUCIUC” 

PIATRA NEAMŢ ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ “ALTFEL” 

Prof. Ioana-Cristina Petruţ 

    Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” 

Piatra Neamţ 

 

Săptămâna “Şcoala Altfel”  a fost un bun prilej pentru implicarea 

copiilor, părinţilor şi a educatoarei în activităţi educative deosebite, pentru 

împărtăşirea cunoştinţelor acumulate anterior, pentru o mai bună cunoaştere, s-

a constituit într-o oportunitate de relaţionare cu toţi factorii educaţionali 

implicaţi. 

Astfel, prima zi a fost un prilej de reîntâlnire cu “Lumea fermecată a 

cuvintelor”. În colaborare cu d-na Neicu Florentina, bibliotecar la filiala 

Mărăţei a Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu şi însoţiţi de un grup de mămici 

voluntare, copiii grupei au avut parte de o experienţă inedită – au învăţat despre 

bibliotecă, rolul şi rostul cărţilor, modul în care ele sunt aşezate pe raftul 

bibliotecilor şi au fost încurajaţi să “citească” dintr-o ofertă bogată de carte 

pentru copii. 

Ziua a doua a fost dedicată  întâlnirii cu medicul şi asistenta şcolii, sub 

genericul “Aş vrea să ştiu...”, copiilor li s-a explicat ce face un medic, care este 

munca unei asistente şi s-a discutat despre starea de sănătate, despre cauzele 

îmbolnăvirilor şi despre cum putem preveni îmbolnăvirile. Copiii au vizitat 

cabinetul medical şi s-au putut familiariza cu aparatura prezentă în cabinetul 

medical. 

Cea de-a treia zi a “săptămânii altfel” ne-a adus mai aproape de “Patimile 

şi răstignirea Domnului”. L-am avut ca invitat pe preotul parohiei Pângăraţi - 

Liviu Anton-  care ne-a vorbit despre importanţa rugăciunii şi  împreună cu 

care am discutat despre săptămâna patimilor,  exersat semnul crucii şi alături 

de care ne-am rugat. Demersului nostru creştin s-au alăturat şi părinţii  care au 

donat haine şi jucării pentru copiii mai puţin norocoşi din parohia Pângăraţi. 

Ziua a continuat cu o vizionare de film animat, Elefantul Dumbo fiind alături 

de generoşii copii ai grupei. 

Ziua a patra a fost un prilej de vizită, noi, copiii, educatoarea şi un grup 

de părinţi am onorat invitaţia făcută de cei de la S.C. IZOTEC GROUP S.R.L. 

în cadrul programului “Ferestre către viitor” şi am văzut cu proprii ochi care 

este drumul  unei ferestre -de la comandă spre produsul finit-. Ne-am 

familiarizat cu toate etapele de producţie, am admirat roboţii industriali şi ne-

am bucurat de liniştea oferită de căştile fonice. Am apreciat aceasta vizită şi am 

considerat pe bună dreptate că angajatii firmei sunt pe bună dreptate  premianţi 
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la diferitele evenimente la care participă.  

Ziua de vineri a fost dedicată jocurilor.  Sub genericul ”E primavară şi ne 

jucăm pe-afară”, am beneficiat cu bucurie de experienţa acumulată de d-na 

educatoare Ioana Petruţ  în cadrul mobilităţii de la Lisabona, Portugalia din 

cadrul programului Erasmus +  şi am “condimentat” activităţile cu jocuri de 

cunoaştere interpersonală, de cooperare şi de energizare.  

  Aş dori să vă împărtăşesc trei asemenea jocuri cu speranţa că elevii/ 

copiii dvs. se vor bucura de ele şi că activităţile desfăşurate de dvs. cu ei vor 

înregistra un plus calitativ.  

De asemenea aş dori să menţionez faptul că rolul jocurilor este divers, de 

la  modelarea implicării active la dezvoltarea deprinderilor, de la acumularea 

de experienţă la prilejuri de experimentare, de la asumarea unor responsabilităţi 

în cadrul grupului la învăţarea în etape şi memorizare. Jocurile au o relevanţă 

multiplă, încurajează latura competitivă, asumarea de riscuri, învăţarea de la 

egal la egal, realismul, constituindu-se într-un beneficiu pentru toţi.   

JOC DE CUNOAŞTERE INTERPERSONALĂ - Obiectcte zburătoare 

Animatorul aruncă o minge, spunând prenumele celui căruia îi este aruncată. 

Cel care a prins mingea rosteşte prenumele altui participant şi îi aruncă mingea. 

Pentru a complica jocul, pe rând, se introduc şi alte obiecte (minge, măr, hartie 

igienică, un şervet etc.). Jocul ia sfârşit când începe haosul. 

JOC DE COOPERARE - Zboară, balonule! 

Participanţii formează 2 sau mai multe echipe. Fiecare echipă îşi umflă câte un 

balon. Participanţii din aceeaşi echipă se ţin de mâini, stând în cerc, ca şi cum 

ar face o horă! Când balonul unei echipe se atinge de pămant, aceştia pierd un 

punct. Când o echipă pierde 10 puncte, iese din joc. Ultima echipă care 

rămâne, câştigă! 

JOC DE ENERGIZARE – Domnul urs! 

Educatoarea găseşte un loc pentru „casa” participanţilor şi unul pentru vizuina 

ursului. Un voluntar va fi „Domnul Urs”. El va încerca să doarmă în vizuina sa. 

Participanţii se vor strecura pană în vizuina ursului şi îl vor întreba: „Domnule 

Urs, eşti treaz?”. Ursul va pretinde că nu îi aude până când va deveni foarte 

furios! Ursul va urmări participanţii încercând să-i prindă. Toţi cei care vor fi 

atinşi de urs înainte să ajungă „acasă”, care este un loc sigur, vor deveni puii 

ursului. Ei se vor întoarce cu ursul în vizuina sa. Când participanţii rămaşi vin 

din nou să-l trezească pe Urs, puii acestuia îl vor ajuta să-i prindă. După ce toţi 

au fost prinşi, Ursul va alege pe cineva să-i ia locul. 
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“SPICE UP CLASSROOM 

MANAGEMENT THROUGH  

FORMAL OR INFORMAL EDUCATION” 

PROIECT ERASMUS+, KA 1 

Prof. Coordonator Nohai Carmen 

Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc”,  

Piatra Neamţ 

Proiectul Erasmus+, Acţiunea cheie 1, 

Spice Up Classroom Management through Formal or Informal Education., 
finanţat de Comisia Europeana şi implementat în Scoala Gimnazială „Daniela 

Cuciuc” în anul şcolar 2014-205, a apărut ca urmare a nevoii de schimbare a 

atitudinii actorilor direct implicaţi faţă de educaţia pe care o oferă instituţia 

noastră. Actualul profil al elevului, atitudinea părinţilor faţă de şcoală, stilurile 

didactice ale educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor din şcoala noastră  

trebuie armonizate pentru un management al clasei eficient. 

Într-o societate în continuă schimbare, în care factorii educaţionali 

implicaţi în formarea ca om a unui copil se diversifică cu elemente din educaţia 

informală şi non-formală, profesorii trebuie să fie pregătiţi să facă faţă 

schimbărilor într-un mod eficient care să nu le afecteze starea de sănătate.  

Obiectivul general: îmbunătăţirea, completarea profilului profesional al 

cadrelor didactice cu noi competenţe şi abilităţi din domeniul managementului 

clasei şi al educaţiei non-formale  utilizate în crearea unui mediu educaţional 

atractiv pentru elevii cu absenteism, cu risc de abandon şcolar timpuriu şi cu 

performanţe scăzute în învăţare. 

 Obiective specifice  ale proiectului: 

- Să dezvolte competenţe de rezolvare a problemelor şi de management al 

conflictelor, soluții de lungă durată atunci când regulile sunt încălcate prin 

efectuarea de activităţi de mediere şi utilizarea unor strategii de intervenţie 

eficiente; 

- Să îmbunătăţească competenţele de utilizare a metodelor specifice 

educaţiei nonformale în context formal cu scopul de a creşte motivaţia elevilor 

pentru învăţare; 

- Să dezvolte strategii didactice cu privire la modul de aplicare a educaţiei 

nonformale în context formal şi crearea unei atmosfere non-violente în mediul 

educaţional pentru grupe de vârstă diferite; 

- Folosirea propriilor calităţi, talente, diferenţe precum şi inteligenţa 

colectivă a echipei noastre în procesul de valorizare, crescând încrederea 

acestora în utilizarea  metodelor  nonformale şi pentru managementul eficient 

al clasei de elevi; 
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- Să împărtăşeasca exemple de bună practică şi transfer de informaţii între 

diferite zone culturale (cel putin trei ţări) pe diferite vârste de învăţare; 

- Să promoveze cooperarea europeană în domeniul educaţiei, în contextul  

programului Erasmus + prin constituirea de noi parteneriate; 

 Numărul beneficiarilor: 7 cadre didactice din învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial 

Implementarea proiectului presupune desfăşurarea de activităţi de 

formare a echipei de proiect, de pregătire a mobilităţilor, de diseminare, 

valorizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor. Proiectul îşi propune 2 

activităţi de formare în 2 runde de mobilităţi:  

1. “SPICE UP FORMAL EDUCATION THROUGH NONFORMAL 

ACTIVITIES” desfăşurat la Lisabona în perioada 1-7 februarie 2015;  

o MODUL I: CULTURĂ ŞI INTERCULTURALITATE 

 jocuri interculturale 

 munca într-un proiect internaţional – cum să comunici, să stabileşti 

legături, 

formarea echipei; 

 lucru cu colegii şi părinţii – exerciţii practice urmate de o dezbatere 

 stereotipuri şi prejudecăţi în clasă 

 Lisabona cultural – proiect, tur de explorare a manifestărilor exterioare 

ale culturii 

o MODULUL II: COMUNICARE 

 comunicare asertivă, agresivă, pasivă 

 adaptarea comunicării la vârsta grupului 

 jocuri pentru îmbunătăţirea comunicării 

 comunicare non-verbnala în mediul de lucru şi în clasă 

o MODULUL III: DINAMICA GRUPULUI 

 dinamici intra şi inter grup  

 intrumente pentru munca cu grupurile, 

 activităţi de constituire a grupurilor 

 lucrul cu părţile interesate 

 evaluarea la jumătatea perioadei 

o MODUL IV: METODE ALE 

EDUCAŢIEI (FORMALE, NONFORMALE ŞI INFORMALE) 

 vizită de studiu la o instituţie locală care aplică metode ale educaăiei 

nonformale 

 proiect de documentare urmat de joc de rol: ”salto-alege o metodă şi 

aplic-o!” 

 metode creative în sala de clasă 
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 explorarea peisajului urban-Lisabona ca o resursă de educaţie în aer liber 

o MODULUL V: EVALUARE 

 diseminarea şi valorizarea planului de activităţi 

 folosirea instrumentelor de certificare europeană 

 evaluarea proiectului 

 ceremonia de acordare a certificatelor 

 

2. “HARMONY AND LEARNING! PROMOTING HARMONY 

THROUGH CLASS MANAGEMENT AND MEDIATION TECHNIQUES 

TO REDUCE EARLY SCHOOL LEAVING” 15-19 APRILIE 2015, 

MALTA 

o MODULUL I: CULTURALITATE ȘI INTERCULTURALITATE 

 abordări interculturale: creare unei echipe în context internațional-profilul 

participantului 

 descoperind cultură: stereotipuri și prejudecăți în clasă și într-un proiect 

internațional (managementul proiectelor, icesberg cultural, mapa 

stereotipurilor) 

 cum să comunici și să cooperezi: canale de comunicare interne și externe  

o MODULUI II: COMUNICARE 

 comunicare (abordări paraverbale).   

 puterea cuvintelor: dimensiunea interactivă a comunicării 

 tipuri de comunicare: asertivă, agresivă, pasivă; asertivitatea la locul de 

muncă 

 stakeholders map; vizită de studiu la Sanglea Primary School 

o MODULUL III: MANAGEMENTUL CONFLICTELOR  

 managementul conflictelor – prezentare, studiu de caz 

 stiluri de a gestiona conflictele, de la 

teorie la practică 

 violența – prezentare, studiu de caz 

 dezbatere: pro sau contra sancțiunii 

 mituri și prejudecăti despre violența 

umană, harta minții în cazul violenței 

umane 

 povestea mea – prezentarea experiențelor relevante legate de 

managementul violenței în școală 

o MODULUI IV: MEDIEREA 

 mediere și negociere  

 experiențe în mediere: metoda forum teatru 

 mediere în perechi: metoda pilow 
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 competențe ale mediatorilor: metoda tv show 

o MODULUL V: DINAMICA GRUPULUI 

 cum transformi grupul într-o echipă; diagrama venn: diferențe între grup 

și echipă 

 dinamici intra și inter grupuri;  

 crearea de echipe pentru: îmbunătățirea comunicării, eliminarea 

stereotipurilor și a etichetării, construirea interdependenței și a încrederii 

 etape cheie în dezvoltarea echipei (Tuchman: forming, storming, 

norming, performing) 

 teoria lui Belbin despre rolul echipei 

Produse ale proiectului: 

1) - prezentări PPT folosite la diseminarea ante şi post participare la curs; 

2) 2 proiecte coordonate de şcoala noastră pe eTwinning în echipă sau 

individual, parteneriate noi pe eTwinning pe temele cursurilor 

3) un ghid şi un joc digital despre modalităţi de aplicare  a educaţiei nonformle 

sau un ghid al şcolii privind managementul conflictelor 

4) un jurnal al cursurilor pe site-ul scolii şi pe reteaua de socializare 

5) câte o  programă pentru activităţi opţionale bazate pe activităţi nonformale 

sau dezvoltare personală 

Impactul va fi reflectat în activitatea didactică personală, în relaţiile 

interpersonale cu elevii şi cu ceilalţi colegi. Efectul unei astfel de formări se 

poate regăsi mai apoi în metodele folosite de-a lungul carierei şi poate influenţa 

întregul proces didactic. Aplicat la nivelul instituţiei şi chiar al comunităţii 

duce la folosirea unor metode eficiente de lucru cu elevii problemă, la găsirea 

unor instrumente adecvate şi la introducerea unor schimbări în planul 

managerial care să ajute instituţia să facă faţă situaţiilor de nerespectare a 

regulamentului, de nereuşită şi abandon şcolar-datorate neadaptării la viaţa 

şcolară, a problemelor sociale în care sunt deseori implicaţi aceşti copii. 

 

 

DESPRE CURSURILE ERASMUS+ 

Director adj, prof. Aniţulesei  Elena  

Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

 

          Programul Erasmus+ este noua generație de programe comunitare în 

domeniul educației, formării și activităților de tineret și sport și are obiective 

ambițioase pentru perioada 2014-2020. 

      Cursurile Erasmus+  îşi propun să dezvolte dialogul intercultural, 

schimbul de experiență și de bune practici. 
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      Aceste cursuri permit beneficiarilor din 

diferite țări europene să se întâlnească și să 

lucreze împreună. Pe parcursul acestei 

experiențe, participanții desfășoară o serie de 

activităţi precum: ateliere tematice, exerciții, 
dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în 

aer liber. 

     Într-un cadru non-formal, această 

experiență permite participanților să-şi 

dezvolte competențele, să devină conștienți de problemele sociale relevante, să 

descopere noi culturi, obiceiuri și stiluri de viață. 

     Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc” este beneficiara programului 

Erasmus+, Acţiunea Cheie1 finanţat de Comisia Europeană şi a organizat 

participarea a 4 cadre didactice la activitatea de formare, care a avut loc în 

Malta, în perioada 15-19.04.2015, „Armonie şi învăţare! Promovarea armoniei 

prin intermediul managementului clasei şi a tehnicilor de mediere pentru a 

reduce abandonul școlar timpuriu”. Acest curs a fost unul de formare de 

competenţe specifice şi schimb de experienţă cu alte ţări.  

      Am avut cinci module de curs, în care am desfășurat activităţi de formare, 

informare şi vizită la o şcoală din Malta. Temele modulelor au fost; ,,Dinamica 

de grup”, ,,Comunicare”, ,,Rezolvare de conflicte/Mediere”, 

,,Interculturalitate”, ,,Proiecte K2, în proiect Erasmus+” şi ,,Evaluare”. 

      Vizita la o şcoală din Malta a fost foarte interesantă. Elevii sunt îmbrăcaţi 

toți în uniformă, pe culori alese de ei. La clasă sunt câte doi profesori, unul 

care predă şi unul de sprijin. În pauze elevii merg doar însoțiți de profesori, iar 

curtea şcolii este acoperită cu plasă. Predarea lecțiilor este bazată pe foarte 

multă practică şi mai puţin pe teorie.  

         Comunicarea cu elevii este esențială. Ea trebuie înțeleasă ca proces ce se 

desfăşoară de la profesor la elev, de la elev la profesor şi între elevi. Relațiile 

dintre emițător şi receptor sunt deschise, sincere, nestresante, pentru ca mesajul 

să fie bine perceput şi liber acceptat. Calitatea comunicării influențează 

climatul din interiorul grupului, care, la rândul lui, influențează procesul 

învățării. 

         În calitate de manager al clasei, profesorul conduce activitatea de formare 

şi educare a elevilor. Pentru denumirea acestei activități putem folosi termenul 

de „dirijare”, în sensul că profesorul este dirijor, iar orchestra care interpretează 

cântecul este clasa de elevi. Stilurile de conducere adoptate țin de profesor, dar 

şi de particularitatea grupului. 

       Profesorul este principalul îndrumător al elevilor în procesul învățării. 

Pentru aceasta, profesorul trebuie să-şi cunoască bine elevii şi să-i îndrume în 
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funcție de problemele fiecăruia, deoarece îndrumările cu caracter general, sunt 

destul de rare. În funcție de îndrumările primite, elevul îşi formează 

comportamente care îl ajută sau nu, să se integreze în activitatea de învățare. 

       Formarea şi dezvoltarea competenţelor, în domeniul managerial, constituie 

un proces  desfăşurat pe întreaga durată a carierei şi implică o formare 

specializată, realizată atât în cadrul organizaţiei cât şi în ansamblul mediului 

profesional şi social. Competenţa  vizează procesul care conduce la 

performanţă, rezultatul. Competenţa înseamnă a face, ea trebuie să aibă un 

context şi să aducă rezultate. O persoană competentă trebuie să ştie ce să facă 

pentru a ajunge la  rezultatul propus, trebuie să dispună de anumite priceperi. 

De aceea este nevoie de anumite standarde clar definite şi accesibile, acreditate 

pentru a măsura abilitățile a ceea ce poate face o persoană competentă. 

      Cursurile Programului European Erasmus+  vin în sprijinul cadrelor 

didactice, care privesc dintr-o altă perspectiva managementul clasei de elevi, 

una eficientă, complexă şi completă. 

 

 

EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI AVANTAJELE SALE. 

VALOAREA FORMATOARE A JOCULUI 

Prof. Lupu Magdalena 

Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ 

 

Educaţia non-formală este cea mai nouă abordare 

a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Avantajele 

sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor 

specifice sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport 

suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei 

libertăţi de exprimare maxime. 

Educatia non-formală înseamnă orice acţiune 

organizată în afara sistemului şcolar, prin care se formează o punte între 

cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip modern de 

instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor 

obligatorii. Înseamna plăcerea de a cunoaşte şi de a te dezvolta. 

Obiectivele educaţiei non-formale 

Obiectivele educaţiei non-formale nu urmaresc să excludă modul 

tradiţional de educaţie, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activităţi 

atractive, la care să aiba acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt: 

- completarea orizontului de cultură din diverse domenii 

- crearea de condiţii pentru formarea profesională 

- spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate 

http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/Brosura-cu-metode-de-invatare-non-formala-1824.html
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice
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- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor inclinaţii, 

aptitudini şi capacităţi 

Tipurile de educatie non-formală: 

Educatia non-formală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcţie de 

activităţile specifice: 

- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive ţi artistice, 

concursuri, olimpiade, etc. 

- activitati extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni 

social-culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci, etc). 

Educatţia non-formală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor sş 

rămane una dintre variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi 

de afirmare profesională. 

                O abordare de success în cadrul orelor de curs şi nu numai este 

JOCUL. Puţine cadre didactice, mai ales din învăţământul gimnazial şi liceal  

utilizează jocul atunci când acesta şi-ar impune prezenţa. 

În Dicţionarul explicativ al limbii române definiţia cuvântului „joc” sună 

astfel: ~ acţiunea de a se juca şi rezultatul ei; activitate distractivă (mai 

ales la copii ); ~ de societate = distracţie într-un grup de persoane 

care constă din întrebări şi răspunsuri hazlii sau din dezlegarea unor 

probleme amuzante. 
Jocul este prezent în teoria psihopedagogică ca unul din principalele 

mijloace de educare a copiilor având un rol determinant în dezvoltarea 

psihică,pregătindu-l pentru trecerea la un nivel superior de dezvoltare psihică, 

canalizându-i în mod pozitiv energia în modelarea viitoarei sale personalităţi. 

Jucându-se, copilul îşi foloseşte atât mintea cât şi corpul. Astfel, învaţă lucruri 

esenţiale despre lumea din jurul lui. Copiii se joacă, pentru că jocul îi distrează, 

le aduce un sentiment plăcut, le aduce bucurie, dar, totodată are şi o valoare 

formatoare. 

Tocmai valoarea formatoare a jocului este uitată. Absorbiţi de necesitatea 

respectării programei, mulţi dintre noi (cei de la catedră) uităm că obiectul 

nostru nu este singurul predat şi elevilor le este uneori aproape cu neputinţă să 

absoarbă şi să-şi însuşească atâtea cunoştinţe. Dacă ne-am strădui, am observa 

lesne că trebuie o schimbare de atitudine care să vină din noi. Mijloacele de 

informare actuale le oferă elevilor surse de cunoaştere infinite prin intermediul 

calculatorului şi a Internetului, iar tinerilor le place în mod deosebit să-şi 

depăşească limita trecând la un alt nivel de dificultate, în consecinţă, la un alt 

nivel de cunoaştere. Ei vor fi mereu plictisiţi de metodele tradiţionale de 

predare, dar vor fi mereu deschişi la nou. Jocul, fie el virtual, fie jucat în cadrul 

orelor de curs va fi cu certitudine un success în acumularea cunoştinţelor. 

În urma experienţei din cadrul cursului Harmony and Learning! 
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Promoting Harmony through Class Management and Mediation Techniques to 

Reduce Early School Leaving, desfăşurat în Malta, ca urmare a implementării 

proiectului Erasmus Plus, KA1 la Şcoala „Daniela Cuciuc”, am învăţat să învăţ 

prin joc şi să iau mai mult în considerare latura non-formală a educaţiei. 

Aplicând jocul la clasă, am fost surprinsă să observ că elevii mei şi-au 

însuşit vocabularul lecţiei (lb.Engleza-ex:Places in town) printr-un joc mimă 

realizat în lanţ. Elevii sunt aşezaţi în cerc. Un elev spune un cuvânt în engleză 

şi mimează semnificaţia acestuia, al doilea elev mimează primul cuvânt şi 

introduce în lanţ un altul, mimându-l. Astfel, fiecare elev trebuie să spună şi să 

mimeze toate cuvintele ce s-au spus până la el şi să mai adauge unul. Într-n 

cerc de 15 elevi, aceştia învaţă 15 cuvinte.  Elevii, nu  numai că s-au distrat 

copios, dar la sfârşitul lecţiei cunoşteau vocabularul în proporţie de 90%. 

Reluând jocul după două săptămâni, am observat cu succes că-şi aminteau 

toate cuvintele. 

            Concluzia e lesne de înţeles. Trebuie să ne adaptăm metodele la nevoia 

elevilor de formare şi să ne desprindem din ghearele tradiţionalului, încercând 

să înţelegem că lumea e în permanentă schimbare şi cei pe care îi educăm au 

alte nevoi decât am avut noi odinioară. 

 

 

EDUCAŢIE FORMALĂ/EDUCAŢIE NONFORMALĂ 

Prof. Chioacă Daniela 

Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ 

 

Cei doi termeni au fost adesea utilizaţi pe durata cursurilor ce s-au 

desfăşurat în cadrul proiectului Erasmus+, Acţiunea cheie 1, implementat de 

Şcoala Gimnazială Daniela Cuciuc Piatra Neamţ în anul şcolar 2014-2015. 

Cursurile au avut loc în două etape: Spice Up Classroom Mangement trough 

Formal or Nonformal Education la Lisabona, Portugalia în perioada 31.01.- 

08.02.2015 şi au fost implicate trei cadre didactice din învăţământul preşcolar 

şi Harmony and Learning! Promoting Harmony through Class Management 

and Mediation Techniques to Reduce Early School Leaving desfăşurat în Malta 

în perioada 15-19 aprilie 2015 şi frecventat de patru cadre didactice. 

Obiectivele centrale ale celor două cursuri au fost diminuarea abandonului 

şcolar şi atragerea elevilor la şcoală prin intermediul unor metode noi a 

educaţiei formale şi nonformale, dezvoltarea capacităţii cadrului didactic de a 

construi relaţii pozitive cu elevii şi între elevi, de a asigura un climat prietenos 

bazat pe respect şi colaborare, dezvoltarea capacităţii profesorului de a se 

adapta situaţiilor noi şi de a rezolva pozitiv situaţiile conflictuale. 

Între metodele aplicate în cadrul acestor cursuri amintim jocul (jocurile de 
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cunoaştere, de energizare), Icebergul cultura, pillow method, mind map.etc. 

Comunicarea a fost un subiect căruia i s-a acordat atenţie deosebită în 

cadrul celor două cursuri. Aceasta este foarte importantă atât în viaţa personală 

cât şi în cea profesională. Prin comunicare aflăm ce se întâmplă cu elevul, ce 

probleme are, ce îl preocupă, luând astfel măsurile necesare. 

Pentru crearea unei atmosfere armonioase în sala de clasă se poate pune 

în aplicaţie un joc “Crează o atitudine pozitivă” în cadrul căruia fiecare 

participant precizează un aspect pozitiv pe care l-a remarcat în timpul orei de 

curs. Elevii sunt astfel obligaţi să gândeacă în retrospectivă, să facă o analiză a 

desfăşurării orei de curs şi să găsească elemente pozitive. Efortul în exprimare 

este mare prima dată, la următoarea aplicare a acestui joc elevii deja sunt 

pregătiţi pentru că au remarcat şi au reţinut în derularea orei aspectele pozitive 

pe care abia le aşteaptă să le exprime la sfârşitul orei.  Într-un alt joc numit 

“Improvizaţie”, fiecare participant oferă un cadou invizibil colegului din 

dreapta. Acesta desface cadoul primit, numindu-l şi mulţumindu-i  celui care i 

l-a oferit. Elevii aşezaţi în cerc, sunt nevoiţi să ofere cadouri imaginare 

colegului din dreapta, chiar dacă, în realitate nu doreşte. Este surprinzător 

modul în care fiecare primeşte, desface cadoul şi îl descrie. Poţi afla astfel, 

diverse laturi ale personalităţii copiilor.  

Cadrele didactice care au fost implicate direct în proiectul Erasmus+ 

consideră această experienţă foarte interesantă şi benefică.  

                                                            

 

           JOCURI NONFORMALE ÎN ACTIVITĂŢI FORMALE 

 Ed. Ciobanu Ana-Dumitrita 

Grădiniţa “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ 

În urma desfăşurarii cursului de formare profesională din Lisabona, 

avand ca tema ,,Spice Up Non formal Education through Formal Education” 

am dobândit multe cunoştiinţe noi pe care le-am aplicat şi la nivelul grupei pe 

care o conduc. 

Aş dori să numesc şi să descriu două dintre jocurile despre care am 

discutat într-una din zilele de formare şi pe care le-am aplicat pe parcursul a 

două zile, 7-8 aprilie 2015, în cadrul programului Şcoala altfel- ,,Să ştii mai 

multe, să fi mai bun”.  

Unul din jocuri ,,Oglinda”, l-am achiziţionat nou, iar celălat 

,,Braşoveanca” am avut ocazia de a-l împărtăşi şi celorlalţi participanţi din 

cadrul cursului desfaşurat în Lisabona. 

 

Joc de atenţie ,,Oglinda” 

Obiectivele de învăţare: 



SECŢIUNEA II: Activități extracurriculare şi extraşcolare 

82 

 

 Dezvoltarea abilităţilor de coordonare şi independenţă ale participanţilor 

 Stimularea spiritului de echipă 

 Dezvoltarea încrederii între participanţi şi facilitatori 

Descriere: 

Participanţii sunt împărţiţi în perechi după care li se explică regulile 

jocului. Perechile de jucători vor primi rolurile înaintea începerii jocului. Unul 

dintre jucători va face miăcări simple la iniţiativa proprie iar celalalt va fi 

oglinda, replicând fiecare mişcare a celuilalt. La semnal (o bataie de palme) se 

vor inversa rolurile între cei doi participanţi. Jocul se termină dupa ce toţi 

jucătorii au avut ocazia de a executa diferite mişcări la iniţiativa proprie. 

Dificultăţi culturale/lingvistice: 

Acest joc se poate desfăşura cu toţi copiii grupei, chiar daca există şi cazuri de 

copii cu Autism sau sindrom Down. 

 

Dans ,,Braşoveanca” -activitate cu caracter cultural 

Obiectivele de învăţare: 

 Învăţarea culturii românesti şi a folclorului 

 Dinamizarea grupului 

 Coordonare 

Descriere: 

În acest dans întâlnim un număr de paşi simpli: doi paşi înainte şi doi înapoi, 

mai apoi fata trecând în partea stângă a băiatului şi în partea dreaptă, după ce 

paşii s-au repetat de patru ori. 

Dificultăţi culturale/lingvistice: 

Acest dans se poate desfaşura cu toţi copiii grupei deoarece mişcările care 

trebuie executate reies şi din versurile cântecului. Astfel, secretul unui dans cât 

mai bun este repetarea pe muzică. Pot fi unele dificultăţi în desfăşurarea 

dansului pentru copiii cu Autism sau sindrom Down. 

 

 

EDUCAŢIA NON-FORMALĂ –METODE CREATIVE ÎN SALA DE 

GRUPĂ  ŞI NU NUMAI 

Ed. Stanciu Lavinia 

Grădiniţa “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ 

 

Mobilitatea la Lisabona din cadrul proiectului Erasmus+ a fost una foarte 

interesantă, frumoasă şi benefică. Pe lângă numeroasele locuri extraordinare pe 

care le-am vizitat şi oamenii frumoşi pe care i-am cunoscut, am învăţat o 

mulţime de lucruri noi, bazate pe educaţia non-formală şi metodele acesteia. 

Vizita de studiu, proiecte de documentare urmate de joc de rol, metodele 
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creative în sala de grupă, explorarea peisajului urban -“Lisabona ca o resursă 

de educaţie în aer liber”, toate aceste teme au contribuit la învăţarea unor 

lucruri noi şi aprofundarea unora pe care le ştiam deja, legate de educaţia non-

formală. 

În cardul “vânătorii de comori” am fost provocate să descoperim simbolul 

Lisabonei, să experimentăm expresii ale artei la metrou (Oriente), să facem o 

poză a girafei (nu de la zoo), să-l identificăm pe Gil, să facem o poză mâncând 

trei prăjituri diferite (tradiţionalei “Pastel de nata”, desigur), să facem poză 

statuii unei personalităţi istorice (Vasco da Gama, Camoes), să facem o poză 

unui rechin, să facem o poză în gramofoane, să găsim un vulcan, să facem o 

poză sprijinind un pod celebru, ş.a.m.d. Deşi pare o joacă, descoperirea fiecărui 

punct de pe lista de “comori” s-a dovedit o reală provocare ce poate fi repetată 

în cadrul programului Şcoala Altfel de către elevii de gimnaziu pentru că şi 

oraşul Piatra Neamţ poate deveni o resursă de educaţie în aer liber.  

În urma acestei experienţe doresc să vă împărtăşesc şi dumneavoastră 

cîteva exemple de bune practici pe care le-am învăţat şi pe care deja le-am 

aplicat la grupa în programul „ŞCOALA ALTFEL” . Aş dori să adaug că 

aceste exemple de bune practici pot fi folosite şi de către colegii de la ciclu 

primar şi gimnazial. 

 

Jocul „PIZZA” 

Acest joc se poate folosi la „Întâlnirea de dimineaţă”, care urmăreşte 

socializarea şi energizarea copiilor. 

Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi în cerc, unul în spatele celuilalt. Ei 

vor „face” pizza pe spatele copilului din faţă: vor „frământa coca”,vor „tăia 

ingredientele”, vor „întinde coca în tavă”,vor „aşeza ingredientele” şi „o vor da 

la cuptor”. După ce pizza a fost gata, copiii „o vor taia” şi „o vor mânca” ! 

 

Jocul „DRAGONUL” 

Obiectivul acestui joc este lucrul în echipa şi coordonarea. 

Descrierea jocului : Grupul formează un şir indian ținându-se unul de 

altul de tricou. Va rămâne un participant care nu va face parte din grup. Şirul 

este numit „dragonul”. Scopul dragonului este de a prinde omul liber, moment 

în care cel prins va deveni coada dragonului, iar capul dragonului va deveni 

personajul liber.  

 

  

 

 

 


