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INTRODUCERE 

 

Copiii/tinerii defavorizați, cu performanțe slabe, sunt denumiți pur și simplu copii/tineri ciudați 

de către populația majoritară. În multe cazuri, societatea nu poate face față acestei situații, 

așa că îi marginalizează în loc să caute soluții. Tinerii talentați cu performanțe slabe se 

confruntă adesea cu un sentiment de eșec, dublat de o pierdere a stimei de sine și a 

motivației interioare. Scopul culegerii de activități este de a publica activitățile deja testate 

axate pe depășirea dezavantajelor copiilor/tinerilor talentați cu performanțe slabe, pentru a 

oferi pedagogilor, părinților și specialiștilor care lucrează cu tineri aflați în situații similare, o 

culegere de soluții eficiente și pe termen lung, care pot oferi un ajutor real și practic în 

compensarea dezavantajelor. Activitățile se pot reflecta asupra dezvoltării personalității, 

consolidării motivației, autoevaluării, autocunoașterii, dezvoltării competențelor de învățare și 

de comunicare. Scopul este de a crea o colecție metodologică ce poate ajuta și sprijini într-

un mod complex copiii /tinerii cu posibilități reduse. Scopul este ca prin introducerea culegerii 

de activități să se ofere sprijin profesional părinților, pedagogilor și ONG-urilor, pentru 

găsirea unor soluții pe termen lung pentru depășirea dezavantajelor. 

 

Pentru realizarea culegerii de activități, am folosit domeniile de talente identificate de Howard 

Gardner. 

• Logico-matematice (de ex.: cerc de matematică, club IQ, șah și alte activități logice, 

dezvoltarea strategiilor de învățare, programe de îmbunătățire legate de subiecte de 

cunoștințe generale care nu pot fi clasificate în altă parte);   

• Legate de Natură (de ex.: diverse activități de științele naturii, excursii în natură);  

• Lingvistice (de ex.: programe de limbă maternă și limbi străine);  

• Fizico-kinestezice (de ex.: programe sportive, cultura dansului, mișcării);  

• Spațial-vizuale (de ex.: activități de arte plastice și de cinematografie, activități 

profesionale care necesită dexteritate, meșteșuguri populare);  

• Muzicale (de ex.: diverse  activități muzicale);  

• Interpersonale (de ex.: sesiuni de teatru, actorie, de comunicare, dezvoltarea 

competențelor de leadership); 

• Intrapersonale (de ex.: activități de cunoaștere de sine). 

 

 

 



 

 
 
 

4 

Pe baza acestora am selectat următoarele activități:  

1. Dezvoltarea încrederii în sine și a strategiilor de adaptare pentru tineri talentați 

defavorizați și slab performanți prin terapie literară 

2. Dezvoltarea fără hotare a aptitudinilor 

3. Pietre de joc - „Caleidoscop de planificare a viitorului” 

4. Atelier de cunoaștere de sine, încredere în sine 

5. Activitate de grup și de dezvoltare pentru elevi slab performanți prin metode de 

pedagogie dramatică 

6. Muzică și emoții 

7. Program de management al talentelor pentru promovarea sănătății 

8. Dezvoltarea logico-matematică a talentelor slab performante, defavorizate 

9. Moștenirea strămoșilor noștri - tradițiile noastre - Arta în viața de zi cu zi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

5 

ACTIVITATEA 1: DEZVOLTAREA ÎNCREDERII ÎN SINE ȘI A STRATEGIILOR DE 
ADAPTARE PENTRU TINERI TALENTAȚI DEFAVORIZAȚI ȘI SLAB PERFORMANȚI 
PRIN TERAPIE LITERARĂ 

 

Scopul activității  

Dezvoltarea încrederii în sine, a stimei de sine, a abilităților eficiente de comunicare și 

cooperare și a strategiilor de adaptare ale tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani, 

dezavantajați, talentați, dar slab performanți în școală, folosind metodologia terapiei literare 

(biblioterapiei) . 

 

Justificare profesională 

Tinerii implicați în activitate au fost supuși unui studiu preliminar, conform scalei Renzulli-

Hartman. 

Sondajul a confirmat premisa noastră profesională conform căreia copiii și tinerii supradotați 

din medii defavorizate au o motivație intrinsecă mai puțin puternică decât copiii talentați din 

medii nedefavorizate și au, de asemenea, probleme în domeniile stimei de sine, încrederii în 

sine, integrării sociale și strategiilor de adaptare. 

 

SCALA RENZULLI – HARTMAN 

Caracteristici de 

învățare 

• Petrec doar atâta timp studiind cât este absolut necesar. Sunt mai 

puțin independenți în învățare, au nevoie de ajutor din exterior. 

• Evită lecturile dificile, citesc puțin. 

• Jumătate din grup se caracterizează printr-un vocabular dezvoltat, iar 

vorbirea lor se caracterizează prin bogăție de exprimare. 

Caracteristici 

motivaționale 

• Sunt mai puțin motivați să învețe independent și necesită îndrumare 

din partea profesorilor și a familiei.  

• Se pot cufunda pe deplin în sarcinile și subiectele care îi interesează 

cu adevărat. 

• Au nevoie de puțină motivație externă pentru sarcinile la care sunt 

deschiși de la început. 

• Se plictisesc repede de sarcini monotone, de rutină.   

• Jumătate din grup tinde spre perfecțiune. 

Creativitate  

• În comparație cu contemporanii lor, au un bun simț al umorului. 

• Iubesc riscul, sunt aventuroși. 

• Jumătate din grup se caracterizează printr-un sentiment dezvoltat de 

frumusețe, acordând o atenție deosebită caracteristicilor estetice ale 

lucrurilor. 
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• Prezintă un grad ridicat de sensibilitate emoțională. 

• Jumătate din grup nu are inhibiții în exprimarea opiniilor. 

Caracteristici de 

conducere - 

relaționare 

 

• Jumătate din membrii grupului cred că nu sunt agreați de colegi. 

• Nu le place să joace un rol de conducere, preferând să urmeze 

instrucțiunile colegilor, prietenilor.  

• Au puțină încredere în sine cu privire la colegi și adulți. 

• Sunt cooperanți. 

• Sunt mai puțin capabili să se adapteze la situații noi. 

 

Trebuie subliniat faptul că, pe baza sondajului, tinerii citesc puțin, așa că am inclus printre 

obiective lectura textelor literare și dezvoltarea interpretării lor în scopul cunoașterii de sine. 

Cu scopul de a tinde către perfecțiune, de a reduce anxietatea de performanță și de a 

consolida motivația internă, i-am sprijinit nu atât să încerce să îndeplinească cerințele 

externe în timpul ședințelor de terapie literară, cât să folosească sesiunile într-un mod auto-

reflexiv pentru a-și cunoaște propria lume interioară și a se conecta între ei. 

Tinerii cu performanțe slabe se găsesc adesea într-o situație competitivă, din care, în ciuda 

naturii lor talentate, ei rămân adesea cu o experiență de eșec. Chiar și cu performanțele lor 

remarcabile, ei se îndoiesc de sine și le este dificil să mențină relații de la egal la egal cu cei 

de vârsta lor. Prin urmare, scopul întâlnirilor noastre de grup este de a-i face pe tineri să se 

concentreze pe resursele proprii pentru a se cunoaște reciproc și pe ei înșiși, accentul fiind 

pe o atmosferă fără stres, de cooperare și sprijin în loc de concurență, iar diferențele dintre ei 

să fie identificate nu ca dezavantaje, ci ca și calități valoroase. Pentru aceasta, am folosit 

exerciții de comunicare prin joc și instrumente de terapie prin text. 

 

Domenii de talente acoperite  

Această activitate se concentrează pe următoarele talente: 

• interpersonale, întrucât urmărește îmbunătățirea relațiilor cu colegii, părinții, 

profesorii și alte persoane care intră în contact cu tinerii, pentru a spori 

capacitatea tinerilor de asertivitate, integrare socială și sprijin social; 

• intrapersonale pentru că o parte importantă a practicii este consolidarea 

cunoașterii de sine, astfel încât tinerii cu performanțe slabe să poată dobândi o 

imagine de sine mai realistă până la sfârșitul sesiunilor. 

 

Număr de repetiții ale activității  

Elementele activității prezentate în culegere au fost folosite de peste 50 de ori în ultimii 6 ani 

în sesiuni de grup de susținere a talentelor, desfășurate in cadrul Programului Magyar 
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Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége MATEHETSZ ( Asociația Organizațiilor Maghiare 

de Susținere a Talentelor), in cadrul sesiunilor de terapie literară de dezvoltare susținute de 

Asociația LÉTRA Lépd Át a Határaid! (SCARĂ Depășește-ți Limitele!), precum și în sesiuni 

de terapie literară de dezvoltare desfășurate pentru diverse grupuri țintă de tineri aflați in 

situații defavorizate. 

 

Grup țintă 

Seria de exerciții prezentate în practică este destinată adolescenților defavorizați, 

subperformanți. Grupuri de 6-12 persoane, deci o sesiune de grup mic este ideală, cu un 

număr mai mic de persoane dinamica grupului se manifestă mai puțin, iar în cazul unui 

număr mai mare de persoane, poate fi dificil să ne concentrăm individual asupra copiilor în 

mod corespunzător și nu există timp pentru toată lumea pentru manifestări individuale. 

Este important să se țină seama de vârstă la împărțirea grupurilor, pentru tinerii de 10-14 ani, 

desigur, sunt utile sarcini diferite decât în cazul tinerilor de 15-18 ani. 

 

Locație 

Un loc ideal pentru practică este o sală de clasă sau de grup care este potrivită pentru 

crearea unui aranjament circular, intim, prin împingerea mobilierului în afară. Este mai bine 

dacă sesiunea nu se desfășoară la școală, deoarece școala ca loc de desfășurare le poate 

aminti tinerilor de experiențele lor de zi cu zi de eșec și de tensiunile pe care acest lucru le 

provoacă în ei. Totuși, dacă au experiențe bune într-o clasă, acest lucru le poate afecta și 

performanța în școală, fixând în ei o imagine mai pozitivă despre ei înșiși și mediul lor de 

învățare. În interiorul camerei este util să plasați mese unde tinerii pot îndeplini sarcini scrise. 

Acestea nu ar trebui să fie în nici un caz aranjate ca într-o sală de clasă, e preferabil să fie 

împinse până la capătul camerei sau așezate pe o parte a camerei sub forma unei mese 

comune mari, unde tinerii pot sta într-un cerc. 

 

Prezentarea activității  

Biblioterapia, ca metodă de dezvoltare a talentelor  

Biblioterapia (cunoscută și sub numele de terapie literară) ca metodă de utilizare a poeziilor, 

basmelor, povestirilor, textelor din muzică sau fragmentelor de film, facilitează identificarea și 

comunicarea emoțiilor prin furnizarea unei suprafețe puțin mai detașate de realitatea 

obișnuită (acesta este textul în sine), ajută la recunoașterea și analizarea problemelor un pic 

mai din exterior, precum și la formularea de soluții alternative și la desfășurarea 

conversațiilor constructive despre ele. În timpul ședințelor de terapie literară, tinerii nu simt 
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că "săpăm" în viața lor privată și nici nu trebuie să se implice în activități de mișcare care 

sunt adesea neplăcute pentru adolescenți; cu ajutorul acestei terapii, ei spun despre ei înșiși 

exact cât și cum doresc, în timp ce cunoașterea lor de sine, gândirea creativă și de rezolvare 

a problemelor sunt în continuă dezvoltare. Ca metodă de terapie de grup, biblioterapia 

dezvoltă abilitățile de empatie, comunicare și dezbatere ale tinerilor, toleranța lor unul față de 

celălalt. 

 

Componența grupului  

În grupul de terapie literară de dezvoltare, băieții și fetele sunt de obicei amestecați, 

compoziția grupului variază destul de mult atât în ceea ce privește vârsta, cât și în ceea ce 

privește zona de talente. Unii nu excelează într-un domeniu de talent în mod deosebit, ci 

arată scântei de talent în mai multe direcții, așa că este dificil pentru ei să știe ce vor cu 

adevărat să facă pe termen lung. Deși motivația tinerilor de a participa la programul de 

talente nu este în mod fundamental aceeași, pe baza experienței noastre în sesiunile de 

grup sunt formulate rapid obiective similare: să-și clarifice orientarea în carieră, să 

stabilească relații cu colegii cu interese similare, să-i ajute în relațiile cu tinerii de aceeași 

vârstă și alte relații umane, să practice apariții publice, să-și dezvolte cunoașterea de sine și 

încrederea în sine. În cazul tinerilor talentați cu performanțe slabe, acestea pot fi completate 

cu obiectivul de a face față situațiilor nereușite și dificile, precum și cu stabilirea unor 

obiective adecvate și exersarea abilităților necesare pentru a le atinge. De obicei, există 

diferențe mari între abilitățile verbale ale tinerilor, în plus, există și introvertiți și extrovertiți 

între ei. Cu toate acestea, diferențele (sex, vârstă, tip de școală, interes, abilități de 

comunicare) nu sunt neapărat dezavantaje, deoarece oferă o oportunitate de a-și dezvolta 

abilitățile de empatie, de toleranță unul față de celălalt și de a-și lărgi viziunea asupra lumii. 

 

Stabilirea comună a regulilor de joc și a cadrelor  

Considerăm că este foarte important să stabilim împreună cu copiii regulile pentru activități. 

Acest lucru, contrar comunicării unilaterale obișnuite a regulilor în școli, consolidează 

sentimentul de responsabilitate, implicare al tinerilor și le oferă posibilitatea de a se deplasa 

conștient într-o atmosferă democratică și contribuie la dezvoltarea abilităților de cooperare 

ale tinerilor în cadrul terapiei de grup. 

Regulile au fost: 

• toată lumea poate fi tutuită, 

• se poate merge la baie fără a cere permisiune, 
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• telefonul mobil trebui pus pe modul silențios, iar dacă apelul este foarte important 

trebui ieșit din sală, 

• pot reacționa unul la celălalt fără a cere voie, ceea ce nu înseamnă să se certe unii 

cu alții, ci să pună întrebări interesate, deschise, precum și să adăuge la ceea ce s-a 

spus, propria experiență, propriul punct de vedere, 

• pot povesti prietenilor despre activitate, dar nu pot expune ceea ce se spune aici într-

un loc public (dar ex. internet). 

 

Prezentare, cunoaștere 

Deja de la prezentare, am pus accent pe prioritizarea trăsăturilor lor de personalitate în locul 

domeniului lor de talent. Prezentarea și reținerea numelor au avut loc după cum urmează: 

- Folosește prima literă a numelui tău pentru a spune o trăsătură de personalitate despre tine 

pentru a te prezenta . Încep eu: Lilla Loială 

- Șarpe de nume: fiecare spune numele vecinului din dreapta și apoi numele său, după 

aceea și toate celelalte nume; apoi aruncăm săculețul cu boabe și oricine îl primește trebuie 

să spună numele celui care l-a aruncat și apoi numele celui căruia urmează să-l arunce. 

 

Prezentare emoțională cu terapie prin poezie 

Am considerat că este important să introducem obiceiul ca tinerii să îndrăznească să 

vorbească despre starea lor de spirit și sentimentele lor la sesiunile de grup. 

Cel mai simplu mod de a ilustra acest lucru prin terapie literară este să prezentați o poezie și 

să spuneți: "Voi citi o poezie. Nu este important ce a crezut autorul lucrării, ceea ce este 

important este ce gânduri și sentimente ai avut tu despre lucrare. Spune-ne dacă te recunoști 

în vreunul dintre rânduri sau poți chiar să scrii un rând sau două despre tine pe baza acestui 

text."  

Le-am subliniat constant că aceasta nu este o oră de literatură, aici nu este necesar să ne 

dăm seama despre ce este vorba în poezie sau la ce s-o fi gândit poetul, ci scopul este să-și 

articuleze propriile sentimente și gânduri sub influența inspirației generate de poezie. 

Desigur, ei se pot raporta și unul la celălalt, dar numai într-un mod constructiv, adică fie 

adresându-i celeilalte persoane o întrebare clarificatoare și interesată, fie împărtășindu-și 

gândurile, sentimentele sau poveștile similare cu grupul. Prin această metodă se dezvoltă 

mai ales gândirea comunicativă și empatică, abilitățile de dezbatere și prin realizările pe care 

le au între timp își pot aprofunda cunoașterea de sine. 
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Povestiri cu ajutorul cărților de joc Dixit  

I-am rugat pe tineri să aleagă câte o carte Dixit, pe care, din anumite motive, o consideră 

caracteristică pentru ei. Apoi i-am rugat să se așeze în perechi și să spună o poveste tipică 

despre ei inspirată de carte. Când au terminat, am rugat cuplurile să-și prezinte reciproc 

poveștile celorlalți. Scopul exercițiului a continuat să fie acela de a trezi și de a menține 

interesul unul față de celălalt și față de ei înșiși, ceea ce este lipsit de orice nevoie de 

performanță. Împărtășirea poveștii celuilalt a oferit un mediu mai sigur și mai protejat decât 

să vorbească în fața unui grup despre ei înșiși, iar pentru a se asculta unii pe alții și a-și 

aminti ceea ce au auzit a fost nevoie de empatie și răbdare unul față de celălalt, în timp ce 

intimitatea situației a adâncit, de asemenea, încrederea unul în celălalt. 

 

Biblioteca vie 

Pentru această sarcină, am introdus deja prezentarea domeniilor de talent, dar am abordat 

subiectul, astfel încât toată lumea să se simtă unică și interesantă. 

Înainte de întâlnire, i-am rugat să-și dea un titlu de carte, care se bazează pe interesele și 

domeniile lor de talent. 

- Spuneți ce titluri v-ați ales! 

- Să punem titlurile în ordine alfabetică!  (să se alinieze) 

- Punem un scaun în mijloc, primul stă acolo. Începe să povestească despre sine ca 

într-o carte, iar apoi îl punem întrebări, el răspunde. Cu aceasta îl "deschidem", îl 

"citim" din ce în ce mai profund și îl cunoaștem din direcții care ne erau ascunse 

anterior. 

- Scrieți o recenzie despre cartea celuilalt, de ce merită citită. Toată lumea scrie "titlul 

cărții" pe o foaie și o dă mai departe. 

La sfârșitul activității, fiecare a avut o listă cu motivele pentru care este valoros și unic în 

ochii celorlalți, ceea ce a avut un efect de creștere a încrederii în sine pentru copii. Exercițiul 

dezvoltă atât abilități empatice, cât și atenție și toleranță unul față de celălalt. De asemenea, 

poate fi utilizată într-un mediu în care unii tineri sunt tratați cu prejudecăți. 

 

Susținerea alegerii carierei prin scriere creativă 

Inventează-ți o meserie de care ceilalți nici măcar nu au auzit! 

Deoarece multe persoane se luptă cu problema de a nu-și da încă seama ce vor să facă în 

viitor, am folosit fantezia și tehnica de scriere creativă pentru a-i ajuta. 
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- Inventează-ți o meserie fantastică, cu cât  mai departe de realitate cu atât mai bine! 

- Scrie un anunț la mica publicitate în căutarea unei persoane care reprezintă o astfel 

de profesie. În ce scop îl cauți? De ce abilități are nevoie? 

- Citește anunțul cu voce tare, apoi mimează ce ai inventat! Ceilalți să încerce să-și 

dea seama ce ar putea fi! 

Pe lângă multe râsete, am încercat să decriptăm punctele forte și abilitățile pe care și-ar dori 

cel mai mult să le folosească în viitoarea lor profesie. Apoi i-am rugat să pună această hârtie 

deoparte pentru că ar putea fi important să se uite la ea cândva pentru a vedea care au fost 

dorințele lor cele mai interioare. 

 

Terapie prin literatură și muzică – Călător prin vise 

Am vorbit despre talent pe baza piesei Álomutazó (Călător prin vise) de Gigi Radics și Viktor 

Varga. 

Am ascultat muzica și apoi am distribuit versurile, care au fost tipărite dinainte. 

Pe baza regulilor noastre, am avut o discuție informală cu tinerii despre cât de important este 

să ne urmăm visele, de ce este nevoie pentru a fi talentați, ce înseamnă cuvântul în sine, 

dacă este un lucru bun sau dacă are și dezavantaje și cum să trăim cu el. 

Deoarece vorbim despre talente neperformante, în acest caz este deosebit de important să 

stabilim obiective realiste și să ne concentrăm conversația pe provocările atingerii lor, 

precum și pe perseverență. 

La sfârșitul sarcinii, merită să numim câte un model pentru tineri, studiul vieții lor putându-i 

ajuta să aibă încredere și să creadă în propriul succes. 

 

Terapia prin literatură și film – Clubul luptătorilor 

Acest film, respectiv scenele selectate din el, merită vizionate împreună cu elevii mai mari, 

cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani. 

Scopul nostru a fost ca pe baza filmului să-i ghidăm printr-un proces de autocunoaștere, în 

acest scop am urmărit scenele selectate și apoi am aprofundat cunoașterea de sine prin 

rezolvarea și discutarea diferitelor sarcini. 

Tema 1 „Ceea ce deții, te deține pe tine”  

Scrie pe o foaie:  

• Care sunt cele 3 lucruri pe care le-ai regreta cel mai mult în cazul în care s-ar 

distruge? 

• Care sunt cele 3 lucruri pe care le-ai sacrifica pentru o nouă viață? 

• Care sunt cele 5 lucruri prin care viața ta ar fi diferită? 
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Tema 2 "Nu mi-aș dori niciodată să fac parte dintr-un club care m-ar accepta ca membru"  

• Ai făcut vreodată un efort mare pentru a intra într-o echipă? 

• Ați prefera să fiți un pește mare într-un lac mic sau un pește mic într-un lac mare? 

• Unde ți-ar plăcea cel mai mult să intri acum? 

• Ce ai face pentru asta? 

• Care ar fi limita, ce nu ai mai face pentru asta? 

Tema 3: Cine este "personalitatea ta din umbră"?   

• Care sunt cele 3 lucruri pe care nu le ai și pe care le dorești? 

• Care sunt cele 3 lucruri pe care le ai și pe care nu le dorești? 

• Termină propoziția: dacă niciunul dintre prietenii mei nu m-ar vedea... 

Desigur, după fiecare sarcină, am împărtășit soluțiile (oricine a dorit) și am avut conversații 

lungi despre cum vedem dilemele și experiențele de viață ale celuilalt, cum ne putem 

conecta constructiv cu celălalt. 

 

Susținerea cunoașterii de sine și a încrederii în sine cu terapia prin poezie 

Deoarece persoanele cu performanțe slabe au adesea o imagine negativă despre ei înșiși, 

este foarte important să vorbească despre asta și să formuleze și să devină conștienți de 

propriile calități pe care le pot și trebuie să le dezvolte.  

Discuția despre poezia de mai jos poate oferi un punct de sprijin important pentru ca tinerii 

să se poată accepta și să se privească mai realist. 

 

Wislawa Szymborska: În tumult 

 

Sunt cine sunt. 

Caz de neînțeles 

ca toate cazurile. 

 

La urma urmei, ar fi putut fi 

alții strămoșii mei, 

și atunci mi-aș fi luat zborul din alt cuib, 

de sub alt trunchi de copac 

m-aș fi strecurat plin de solzi. 

 

În garderoba naturii 

există îmbrăcăminte suficientă. 

De păianjen, de pescăruș, de șoarece de câmp. 
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Toate parcă au fost turnate pe noi 

și le purtăm ascultători 

până când se destramă. 

 

Nici eu nu am ales, 

dar nu mă plâng. 

Aș fi putut fi ceva 

mult mai puțin personal. 

Unul din roi, din mușuroi, al unui roi zumzet, 

o bucată de imagine ruptă de vânt. 

 

Ceva mult mai puțin norocos, 

crescut pentru blana sa, 

destinat unei mese festive, 

plutind pe un lamă de microscop. 

Copac legat de pământ, 

de care se apropie un incendiu. 

Fir de iarbă călcat în picioare  

din cauza unor evenimente de neînțeles. 

Un tip de sub o stea întunecată, 

care luminează pe alții. 

Și dacă aș insufla frică în oameni, 

sau doar dezgust, 

sau doar milă ? 

Dacă nu m-aș fi născut în tribul potrivit 

și s-ar fi închis drumurile în fața mea? 

Până acum soarta  

 a fost milostivă cu mine. 

 

Ce ar fi dacă nu mi-aș aminti 

ce a fost bun. 

Ce ar fi dacă nu m-aș deda 

la comparație. 

Dacă aș fi eu – dar fără mirare, 

adică 

altcineva cu totul. 
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Întrebări ajutătoare : 

• Ce ai mai fi putut fi? Ceva mai bun și ceva mai rău? 

• Ce este bun în noi? 

• Cum ne văd alții? 

• Cum ne vedem pe noi înșine? 

• Merită să ne comparăm? 

• Cum ar fi bine dacă ne-am raporta la noi înșine? 

• Cum ar fi bine dacă s-ar raporta alții la noi? 

• Tu prin ce ești deosebit ? 

 

Enumerarea calităților noastre cu ajutorul unei nuvele 

Textul folosit pentru exercițiu – de exemplu, povestirea Farmacia Miraculoasă a lui Ervin 

Lázár – și conversația inițiată pe baza textului pot ajuta la recunoașterea relativității 

însușirilor bune și rele și a perspectivelor multiple ale oamenilor. 

Întrebări propuse pentru prelucrarea textului: 

• Ce îți vine în minte despre text? 

• Cum crezi că te văd ceilalți /își imaginează că ești? La ce cred ei că ești/nu ești bun? 

• Cum te văd părinții, frații și colegii, profesorii? 

• Tu te vezi la fel când vorbești cu alții? 

• Îndrăznești să-ți asumi însușirile bune și rele? 

• Avem însușiri care pot fi atât bune, cât și rele în același timp? Care sunt acestea? 

 

Metoda de lucru  

Baza sesiunilor de terapie literară de dezvoltare o reprezintă masa rotundă și discuția de 

grup. Sarcinile creative scrise sunt efectuate la o masă comună. Este extrem de important să 

luați pauze mai lungi între blocurile de sarcini și să intercalați exercițiile de gândire cu 

elemente de mișcare. 

 

Materiale necesare 

Sesiunea de terapie literară presupune utilizarea următoarelor instrumente: tablă sau 

flipchart, coli A4, etichete, carioci, pixuri, lipici, post-it, imprimantă pentru tipărirea poeziilor, 

fragmentelor de nuvelă. 

 

Resurse umane necesare 

Seria de activități necesită unul sau doi conducători de activitate. 
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Timp necesar pentru realizarea activității  

Activitatea prezentată este formată din 6 sesiuni. O sesiune este de 45 de minute. 

 

Autorul activității 

Bodor Lilla, tutor de sprijin al talentelor, biblioterapeut, antrenor, facilitator de managementul 

stresului și comunicare eficientă, lider de grup pentru ora de fericire, specialist de  

comunicare și formare de sănătate mintală – Asociația Comunitară LÉTRA Lépj át a 

Határaidon!  (SCARĂ Depășește-ți limitele!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

16 

ACTIVITATEA 2: DEZVOLTAREA FĂRĂ HOTARE A APTITUDINILOR  

 

Scopul activității  

Scopul este de a diminua tensiunile inerente copiilor/tinerilor defavorizați, cu performanțe 

slabe, de a îmbunătăți reziliența, rezistența, de a crește capacitatea vitală, de a crea 

motivație și echilibru mental, de a dezvolta un sentiment de echilibru, coordonare și 

concentrare și, nu în ultimul rând, de a dezvolta capacitatea de conștientizare corporală, 

atenție față de sine și față de colegi. 

 

Justificare profesională 

Tinerii implicați în activitate au fost supuși unei evaluări preliminare, conform scalei Renzulli-

Hartman. Evaluarea a confirmat premisa noastră profesională conform căreia copiii și tinerii 

talentați din medii defavorizate au o motivație intrinsecă mai puțin puternică decât copiii 

talentați din medii nedefavorizate și au, de asemenea, probleme în domeniile stimei de sine, 

încrederii în sine, integrării sociale și strategiilor de adaptare. 

 

Grup țintă 

Activitatea poate fi realizată cu grupa de vârstă de la 6 la 20 de ani.  

 

Domenii de talente acoperite  

Prin realizarea activităților axate pe sarcini de mișcare mici și mari, pot fi dezvoltate toate 

domeniile de talent. 

 

Număr de repetiții ale activității  

Exercițiile prezentate în cadrul activităților au fost repetate de cel puțin 10 ori. 

 

Metoda de lucru  

Activitatea de dezvoltare de aptitudini fără hotare poate fi realizată prin lucrul în grupuri de 

cooperare cu mișcări mici și mari. 

 

Locație  

De obicei, sesiunile pot fi efectuate în aer liber sau într-o sală de sport. 
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Prezentarea activității  

Începem faza introductivă a sesiunii cu exerciții de bază, pentru a ne asigura că toți 

participanții sunt capabili să dobândească abilitățile necesare pentru implementarea eficientă 

și cu succes a sesiunii. 

Exerciții de respirație 

Stăpânirea diferitelor tipuri de respirație: respirație pregătitoare, respirație abdominală, 

respirație din coaste, respirație superioară, respirație yoga completă, alte exerciții de 

respirație: șuierat, suflat, curățare. 

Exercițiile de bază de yoga sunt încorporate pentru a îmbunătăți simțul de echilibru, 

coordonarea mișcărilor, calmarea sistemului nervos, eliminarea senzației de oboseală. 

Rolele ajută la coordonare, dezvoltarea simțului de echilibru. 

 

Realizarea activității  

Dezvoltare de aptitudini – cu bastonul  

Mers  în cerc unul în spatele celuilalt 

• Cu picioarele întoarse spre exterior, bastonul strâns la coate la spate – pe călcâie, 

baston în poziție joasă, piept ridicat - alternat cu ridicarea genunchilor, cu bastonul în 

față la piept. Laba piciorului întinsă, retrasă. Spatele drept. 

• Baston prins în față la piept, pe ritm la cot la spate, brațele se întind înainte – pe 

vârfuri, baston prins în poziție înaltă, întindere – pe călcâie, baston prins în spatele 

corpului în poziție joasă, la fiecare pas braț tras în sus "ridicarea aripii". 

Alergare  

• În formațiune dispersată baston în față la înălțimea umerilor, mișcarea încheieturii 

mâinii sus – jos. La semnal: - poziție închisă, poziție înaltă, întindere - bastonul 

sprijinit pe pământ, alergare în cerc în jurul acestuia cu spatele. 

• În formațiune dispersată, baston prins în spate: stau în perechi, față în față, baston 

prins în poziție joasă pe cel două părți ale corpului a) sărituri pe loc pe ambele 

picioare deodată b) sărituri pe loc pe un picior cu schimbarea piciorului c) pe loc 

ridicare din ghemuit în picioare alternativ, ”cumpănă” . 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată 

• În picioare cu picioarele îndepărtate, bastonul în față la înălțimea pieptului.  Brațele 

se îndoaie și se trage bastonul la piept 2. Brațele se întind în sus 3. Brațele se 

îndoaie și se trage bastonul la piept 4. Înapoi în poziția inițială "ridicare haltere" / braț, 

umăr 
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• În picioare cu picioarele îndepărtate, baston prins la lățimea umărului în poziție joasă, 

palmele în sus, cot strâns la corp 

• Îndoirea brațelor, arcuirea genunchilor 3x, cei mari flexează pe mișcare. 4. Înapoi în 

poziția inițială "ridicare haltere " / îndoirea brațelor  

• Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, baston prins în poziție înaltă. 1. 

Baston tras la ceafă, înclinarea corpului cu îndoirea genunchilor 2. Corpul se îndoaie 

cu întinderea genunchilor, atingând solul cu bastonul 3. Baston tras la ceafă, 

înclinarea corpului cu îndoirea genunchilor 4. Înapoi în poziția inițială / umăr, braț, 

spate, coapsă 

• Poziția inițială: stând cu picioarele îndepărtate, baston prins în poziție înaltă 1. 

Trunchiul se îndoaie prin rotire la stânga, baston vertical sprijinit pe pământ între cele 

două picioare 2. Înapoi în poziția inițială 3. Trunchiul se îndoaie prin rotirea la 

dreapta, baston vertical sprijinit pe pământ între cele două picioare 4. Înapoi în poziția 

inițială "privim în jur cu o bătaie a bastonului" / întinderea trunchiului, umărului, 

flexorilor coapsei 

• Poziția inițială: Stând îndoit, sprijin în spatele corpului, bastonul în fața picioarelor pe 

jos 1. Prin ridicarea unui picior, vârful piciorului atinge solul în fața bastonului 2. 

Călcâiul atinge pământul în spatele bastonului "peste gard și înapoi" 

• Poziția inițială pentru copii mari: Culcat, tălpi pe sol, bastonul sub ceafă, prins la 

lățimea umărului 1-2. Ridicarea treptată a capului, trunchiului cu spatele drept 3-4. 

Coborâre în poziția inițială / abdomen.  

Poziția inițială pentru copii mici: Culcat, tălpi pe sol, bastonul în față, în poziție joasă 

1. Ridicarea capului și trunchiului, bastonul atinge coapsele 2. Bastonul atinge 

genunchii 3. Coborârea capului și trunchiului, bastonul atinge coapsele 4. Înapoi în 

poziția inițială "trepte" / abdomen 

• Poziția inițială: Culcat pe burtă, baston prins sub umeri 1. Ridicarea capului, 

trunchiului 2. Întinderea brațelor 3. Brațe trase la umeri 4. Înapoi în poziția inițială 

"vâslire" / spate, braț, umeri 

• Poziția inițială: ghemuit, baston în poziție joasă 1-2 Arcuire genunchi 2x 3-4 Pas la 

stânga cu fandare, arcuire genunchi 2x, baston în poziție înaltă, brațe trase, 2x În 

direcția opusă. 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată 
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1. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, baston prins la nivelul umerilor, 1. 

Se balansează brațele în sus, întindere pentru cei mici. Pentru cei mari întindere 3x 

brațele trase inapoi 2.Înapoi în poziția inițială / braț, spate. 

2. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, baston prins la nivelul umerilor, 

1-4. Cercuri cu brațele în fața corpului 4x la stânga 5-8. Cercuri cu brațele în fața 

corpului 4x la dreapta "Roata uriașă" / braț, umăr. 

3. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, baston prins la ceafă, 1-3. 

Trunchi întors la stânga 3x 4. Înapoi în poziția inițială 5-7. Trunchi întors la dreapta 3x 

8. Înapoi în poziția inițială "ne uităm în jur" / umăr, spate, trunchi 

4. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, baston prins la lățimea umerilor 

în poziție joasă, 1. Îndoire genunchi cu trunchi drept, baston tras la piept cu coatele 

ridicate 2. Înapoi în poziția inițială "pompăm" / braț, umăr, coapse. 

5. Poziția inițială: Stând întins, baston perpendicular pe coapse, palmele pe el. 1. 

Trunchiul se îndoiește înainte cu brațele întinse 2. Înapoi în poziția inițială "întinderea 

aluatului" / spate, coapse. 

6. Poziția inițială: Culcat, picioarele întinse în poziție verticală, baston prins la șolduri, 

palmele presate pe coapse 1. Rularea bastonului în sus, în direcția genunchiului, cu 

ridicarea capului, trunchiului 2. Înapoi în poziția inițială " întinderea aluatului pe masa 

răsturnată" / abdomen 

7. Poziția inițială: Culcat pe burtă, baston prins în poziție înaltă 1. Ridicarea brațului, a 

capului, a trunchiului, trăgând bastonul la ceafă  2. Întoarcerea trunchiului la stânga 3. 

Întoarcerea trunchiului la dreapta 4. Înapoi în poziția inițială "trage cu ochiul" / spate 

8. Poziția inițială: Sprijin pe genunchi și palme, îndoirea spatelui "spate de pisoi" / 

întinderea spatelui 

 

Dezvoltare de aptitudini – cu minge  

Mers: Unul în spatele celuilalt, în cerc pe vârfuri, mingea în poziție înaltă, cu întinderi 

alternative, rulând între palme - cu ridicarea călcâiului, mingea ținută în poziție joasă din 

spate - se deplasează înapoi, mingea ținută în poziție centrală în față, rotația mingii – cu 

ridicarea genunchiului, mingea ținându-se în fața pieptului, la fiecare pas mingea se lasă pe 

genunchiul ridicat. 

Pe călcâie, ținând mingea în stânga, fixată între braț și trunchi, legănând brațul drept înainte 

și înapoi. Apoi se înlocuiește brațul - rulare de pe călcâi pe vârfuri, ținând mingea într-o 

poziție înaltă, rostogolind mingea între palme. 
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Pentru cei mici aruncarea mingii, prinderea ei, pentru cei mari conducerea mingii cu mâna 

stângă / dreaptă. 

Mișcări de imitare: formațiune dispersată 

• "mers de urs" pe palme și tălpi, cu mingea între genunchi, 

• "mers de păianjen" cu mingea în poală, 

• "sărituri de cangur" pe ambele picioare cu mingea între glezne. 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată 

1. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, minge în poziție joasă în fața 

corpului 1. Brațe ridicate în sus în față 2. Înapoi în poziția inițială 3. Brațe ridicate în 

sus 4. Înapoi în poziția inițială "aproape că aruncăm" / braț, umăr. 

2. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, brațele in poziție laterală, 

palmele in sus, mingea pe palma stangă 1. Brațul întins tras incet in poziție centrală 

față cu expirație 2. Transferarea mingii în palmă dreaptă 3. Deschiderea brațului 

încet în poziția centrală laterală 4. Braț tras înapoi cu inspirație. La fel și pe partea 

opusă, "chelner iscusit" / braț, umăr, partea superioară a spatelui. 

3. Poziția inițială: Poziția de bază, mingea sus 1. Întindere în sus 2. Prin îndoirea 

brațului se lasă mingea pe cap 3-7 Mingea rulează pe față, piept, abdomen, șolduri, 

coapse, genunchi, gambe, până la glezne, îndoire trunchi încet de la vertebră la 

vertebră 8. Rularea mingii pe jos prin îndreptarea spatelui 8-1 Prin numărătoare 

inversă se face rularea înapoi "mingea călătoare" / braț, umăr, spate, echilibru, 

abilități motorii fine. 

4. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, trunchiul se îndoaie înainte, 

palmele lejer pe minge, pe jos 1. Îndoire trunchi la piciorul stâng prin rularea mingii 

cu ambele mâini (cât de departe e posibil) ocolind piciorul stâng prin față 2. Înapoi în 

poziția de mijloc 3. Îndoire trunchi la piciorul drept prin rularea mingii cu ambele 

mâini (cât de departe e posibil) ocolind piciorul drept prin față 4. Înapoi în poziția de 

mijloc. Apoi cu schimbare de direcție. "îmblânzim mingea" / trunchi, coapse 

5. Poziția inițială: în genunchi cu suport pe antebraț, abdomen și trunchi încordate, 

pentru cei mari mingea sub genunchiul stâng, pentru cei mici mingea în mână 1. 

Piciorul stâng ridicat îndoit, ușor deasupra orizontalei, talpa orientată în sus 2. Înapoi 

în poziția inițială 8x cu schimbarea piciorului "potcovirea poneiului" / fese 

6. Poziția inițială: Stând, sprijin în spatele corpului, minge la gleznă ținută prin 

încordarea piciorului 1. Ridicarea picioarelor, până gambele ajung la orizontală, 
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rostogolirea mingii între genunchi și glezne. 2. Înapoi poziția inițială "echilibru cu 

minge" / abdomen. 

7. Poziția inițială: Culcat pe burtă cu picioarele îndepărtate, palma sprijinită pe minge, 

întindere, 1-2-3 Îndoire tors la stânga cu rularea mingii 4. Poziția finală întindere spre 

stânga, 5-6-7 Mingea se rostogolește înapoi în poziția inițială 8. Poziția inițială, apoi 

și pe partea opusă  "plimbarea mingii" / trunchi, spate, umăr. 

8. Poziția inițială: Stând cu picioarele întinse, mingea în brațe 1. Cu spatele curbat 

trunchiul se îndoaie înainte cu rularea mingii 2. Așezarea mingii între glezne 3-4-5 

Sprijin pe mâini în spatele corpului, strângerea mingii cu gleznele 6. Cu spatele 

curbat trunchiul se îndoaie înainte 7. Ridicarea mingii dintre glezne de 8. Înapoi în 

poziția inițială cu rularea mingii "numai cu picioarele este valabilă spargerea mingii"   

/ întinderea spatelui, coapse 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată 

1. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, mingea sus 1. Se trage mingea 

la piept 2. Se împinge mingea în față 3. Se trage mingea la piept 4. Înapoi în poziția 

inițială / brațe. 

2. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, mingea ținută jos 1. Brațele se 

întind oblic, în sus, cu întoarcerea trunchiului la stânga 2. Înapoi în poziția inițială 3. 

Brațele se întind oblic, în sus, cu întoarcerea trunchiului la dreapta 4. Înapoi în poziția 

inițială "am vrea să aruncăm mingea" / trunchi, brațe. 

3. Poziția inițială: Stând cu picioarele întinse, sprijin în spatele corpului, mingea în brațe 

1. Ridicarea șoldului în flotări pe spate, coborârea mingii la glezne, cu labele 

picioarelor încordate 2. Coborârea șoldurilor înapoi în stând 3. Ridicarea piciorului 

întins, rostogolirea mingii înapoi în brațe 4. Piciorul întins revine în poziția inițială 

"teren de mingi" / trunchi, abdomen, coapse. 

4. Poziția inițială: Stând, sprijin în spatele corpului, mingea în brațe 1-3. Se trag în sus 

genunchii, gambele în poziție orizontală, strângerea mingii la abdomen, împingând 

umerii înainte 3x (cei mari cu ridicarea brațelor) 4. Înapoi în poziția inițială "facem o 

minge " / abdomen, echilibru. 

5. Poziția inițială: Stând cu picioarele încrucișate, mingea se ține în fața corpului 1. 

Trunchiul se întoarce la stânga, mingea se lasă să cadă și se prinde pe lângă corp 2. 

Înapoi în poziția inițială 3. Trunchiul se întoarce la dreapta, mingea se lasă să cadă și 

se prinde pe lângă corp 4. Înapoi în poziția inițială / trunchi, coordonarea mișcării. 
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6. Poziția inițială: Culcat, picioarele în poziție verticală, mingea ținându-se între muchiile 

interioare ale tălpilor, brațele pe pământ 1. Îndoire genunchi, aducând mingea mai 

aproape de abdomen (cei mari pot arcui 3x) 2. Înapoi în poziția inițială / abdomen, 

coapse. 

7. Poziția inițială: Culcat pe burtă, mingea ținută cu brațele întinse 1. Ridicare cap, 

trunchi, minge, apoi mingea se lasă să cadă și se prinde 2. Cei mici la toate - cei mari 

de mai multe ori – căderile, prinderile înapoi în poziția inițială / spate, coordonarea 

mișcării. 

8. Poziția inițială: Culcat pe burtă, brațul stâng sprijinindu-se pe minge în poziție înaltă, 

brațul drept în jos pe lângă corp 1. Ridicare cap, trunchi, apoi schimb fără mișcarea 

mingii. Înapoi în poziția inițială "Atenție ! Vrea să scape ! "   

 

Dezvoltare de aptitudini – cu panglică  

Mers: în cerc unul în spatele celuilalt 

• panglica ținută la mijloc cu mâna stângă în poziție joasă, ridicarea brațului în poziție 

înaltă pe lângă corp 

• panglica ținută la lățimea umerilor, întinsă în poziție înaltă, cu întinderi alternative 

• 4 pași pe vârfuri cu panglica ținută la lățimea umerilor, întinsă în poziție înaltă, 4 pași 

pe călcâie cu panglica ținută la lățimea umerilor, întinsă în poziție înaltă 

 

Mers: în cerc, unul în spatele celuilalt, cu ridicarea înaltă a genunchiului, panglica pe după 

gât ținută într-o poziție laterală de mijloc, mișcarea brațelor - panglica ținută la capete, cercuri 

cu ambele brațe, pășind peste panglică - panglică ținută la lățimea umerilor, întinsă în poziție 

înaltă, rulare de pe călcâie pe vârfuri. 

Alergare: fluturarea panglicii, la semn: ghemuit, spate curbat, genunchi strânși, plierea 

panglicii între coapse și abdomen. 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată 

1. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, brațul stâng in sus cu ținerea 

panglicii, brațul drept în jos in spatele corpului 1-4. Brațele se rotesc pe lângă corp 

înainte 4x 5-8. Brațele se rotesc pe lângă corp înspre spate 4x "cercuri uriașe" / braț, 

umăr. 

2. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, îndoite, înclinarea trunchiului, cu 

panglica pe după gât în poziție laterală de mijloc 1. Trunchiul se rotește la stânga, 

mâna dreaptă atinge solul 2. Înapoi în poziția inițială 3. Trunchiul se rotește la 
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dreapta, mâna stângă atinge solul 4. Înapoi în poziția inițială "ghem" / trunchi, 

coapse. 

3. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, trunchiul se îndoaie înainte, 

brațele aproape de pământ, panglica ținută la ambele capete, 1. Ridicare trunchi 

îndoit spre stânga, brațele se ridică 2. Înapoi în poziția inițială 3. Ridicare trunchi 

îndoit spre dreapta, brațele se ridică 4. Înapoi în poziția inițială / trunchi 

4. Poziția inițială: Stând cu picioarele încrucișate, panglică ținută la umăr, inspirație 1. 

Închiderea coatelor în fața feței, curbarea spatelui cu expirație 2. Înapoi în poziția 

inițială "umflarea unui pașă turc" / piept, spate. 

5. Poziția inițială: Stând cu picioarele întinse, brațe pe laterală, prindere panglica în 

mâna stangă 1. Ridicarea piciorului stâng întins (cei mari cu laba piciorului încordată), 

panglica trece pe sub picior în mâna dreaptă 2. Coborârea piciorului, brațele pe 

laterală, aruncarea panglicii (apoi se schimbă brațul și piciorul) "cusătură" / braț, 

abdomen. 

6. Poziția inițială: Culcat cu sprijin pe tălpi, piciorul stâng în sus, panglică întinsă în fața 

pieptului ținută în prindere largă, sprijin pe coate pe pământ 1. Ridicarea trunchiului 

cu întoarcere: brațul drept se întinde spre glezna exterioară stângă, la ridicare 

expirație 2. La coborâre inspirație, apoi se schimbă brațul și piciorul "maimuța mică 

urcă în copac" / abdomen, mușchi laterali. 

7. Poziția inițială: Flotare cu picioarele îndepărtate, panglica pe pământ la nivelul 

genunchilor 1. Împingerea șoldului spre spate, brațul stâng întinzându-se sub corp, 

sub genunchi, pentru a prinde panglica 2. Coborâre șold în poziția dreaptă, brațul 

stâng se întinde în laterală 3. Împingerea șoldului spre spate, brațul stâng întinzându-

se sub corp, sub genunchi, pentru a pune jos panglica 4. Înapoi în poziția inițială, apoi 

și pe partea opusă "înapoi la loc" / trunchi, umeri, brațe. 

8. Poziția inițială: Culcat pe burtă, brațul stâng în sus, panglica ținută la mijloc cu mâna 

stângă, brațul drept în jos în spatele corpului 1. Ridicarea trunchiului, brațul se 

leagănă orizontal într-un arc mare 2. Înapoi în poziția inițială cu inlocuirea brațului 

"alungăm țânțarii" / spate, umăr, braț. 

Alergare: în formațiune dispersată, prinderea panglicii în spatele corpului la ambele capete, 

ridicare oblică. La semnal sărituri cu fluturarea panglicii - rotație în jurul axei proprii - ghemuit, 

genunchii strânși. 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată, cei mici țin panglica în mijloc, cei mari la 

un capăt. 
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1. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, brațul stâng in jos cu ținerea 

panglicii, brațul drept pe șold 1. Ridicarea brațului, folosind mișcarea încheieturii 

mâinii pentru a ajuta panglica să zboare 2. Înapoi în poziția inițială "fluture" / umăr, 

braț, încheietura mâinii. 

2. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, brațul stâng in sus cu ținerea 

panglicii, brațul drept pe șold 1-4. Brațul se învârte în fața corpului începând mișcarea 

spre stânga 4x 5-8. Brațul se învârte în fața corpului începând mișcarea spre stânga 

4x (la început numai în mișcare lentă) / braț, umăr. 

3. Poziția inițială: În picioare cu picioarele îndepărtate, brațul stâng in sus cu prinderea 

panglicii, brațul drept pe șold. 1-3. Brațul se învârte în fața corpului începând 

mișcarea spre dreapta 3x 4. Trunchiul se indoiește spre dreapta, brațul stâng 

întinzându-se spre dreapta "cu fluturarea mâinii" / braț, trunchi, efectuarea exercițiilor 

1-3 cu inlocuirea brațului. 

4. Poziția inițială: Stând îndoit, panglică ținută întinsă la lățimea umărului, în fața 

pieptului. Cei mari: piciorul se întinde peste panglica întinsă. Cei mici: ating panglica 

cu ambele picioarele 2. Înapoi în poziția inițială / abdomen, echilibru. 

5. Poziția inițială: Culcat pe spate, sprijinit pe tălpi, brațele în jos pe pământ, panglica 

ținută în mâna stângă la mijloc 1. Ridicarea șoldului 2. Transfer panglică pe sub corp 

în mâna dreaptă 3. Balansare braț drept cu panglica 4. Coborârea șoldurilor "trec sub 

un pod" / trunchi, fese. 

6. Poziția inițială: Culcat pe burtă, brațele în poziție înaltă, panglică ținută în mijloc în 

mâna stângă. 1. Balansarea mâinii în jos pe la spatele corpului 2. Transfer panglică 

în mâna dreaptă pe la spatele corpului 3. Balansarea mâinii în sus 4. Transfer 

panglică în mâna stângă. Poziția inițială / spate, umăr, braț. 

7. Poziția inițială: Poziție închisă, brațe pe laterală 1. Piciorul stâng întins se balanseaza 

cu panglica legată de gleznă înainte, înapoi 8x2. Înapoi în poziția inițială, apoi 

schimbarea piciorului cu legarea panglicii de celălalt picior / echilibru. 

 

Dezvoltare de aptitudini – imitarea animalelor cu ajutorul corpului 

Mers: în cerc unul în spatele celuilalt 

- ridicarea alternativă a genunchilor, brațele lateral "barza" 

- la fiecare 4 pași "barza" se oprește  într-un picior 

- înclinarea trunchiului cu genunchii intinși, cu mâinile încrucișate în spatele corpului, 

ridicarea la fiecare pas a brațelor "găina" 

- îndoirea trunchiului cu spatele curbat, mâna pe genunchi "ursul" 
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- sărituri: - de galop cu schimbarea piciorului "calul" - cu ambele picioare "cangurul" 

Alergare: în formațiune dispersată, în timpul alergării fiecare ia o carte de joc de pe una 

dintre mese (pe cărți există imagini de animale). După finalizarea sarcinilor, cartea este 

așezată din nou pe aceeași masă și este aleasă una nouă întotdeauna de pe altă masă. La 

semnal: animalele de companie și animalele sălbatice aleargă la colțul alocat lor, se opresc, 

păsările dau din aripi, mamiferele în genunchi. 

 

Gimnastică: amplasare într-o formațiune dispersată 

1.  Poziția inițială: "Pasăre mare" șezând cu picioarele încrucișate, brațele în jos, mâini 

pe lângă corp pe pământ. 1.Se aruncă brațele în sus pe lateral 2. Înapoi în poziția 

inițială / braț, umăr. 

2.  Poziția inițială: "Câine Dachshund" în genunchi cu îndoirea brațelor, sprijin sub umăr, 

palme orientate spre interior, pieptul se apropie de sol. Mers înainte / întărirea 

brațelor, centurii umărului, întinderea mușchilor pectorali, mobilizarea coloanei 

vertebrale. 

3. Poziția inițială: "Se întinde pisoiul" în genunchi, cu capul între brațe, spatele curbat.1. 

Brațul stâng alunecă înainte în poziție înaltă, cu coborârea pieptului 2. Înapoi în 

poziția inițială 3. Brațul drept alunecă înainte în poziție înaltă, cu coborârea pieptului 

4. Înapoi în poziția inițială / întindere spate, umăr, mușchi pectorali cu mobilizarea 

coloanei vertebrale. 

4. Poziția inițială: "Viermele" stând, sprijin lângă corp 1. Cu genunchiul îndoit se ridică 

șoldurile, împingându-le înainte în spatele călcâielor 2. Coborârea la sol în poziția 

finală 3. Picior întins, sprijin lângă corp  /umăr, trunchi. 

5. Poziția inițială: "Melc șchiop" stând, brațe pe șolduri 1. Picioarele, alternativ cu o 

mișcare pornită de la șolduri, împing înainte / trunchi. 

6. Poziția inițială: "Cobra" întins pe burtă, palme sprijinite sub umeri 1. Brațele se întind 

încet până când șoldurile se ridică de pe sol, inspirație în poziția finală ținând un pic 

2. Expirație înapoi în poziția inițială / întinderea mușchilor abdominali, întărirea 

brațelor. 

7. Poziția inițială: "Elefant" în genunchi cu sprijin pe antebrațe, la fiecare pas se ridică un 

braț într-o poziție înaltă, simultan ridicând piciorul opus, întins până la orizontală / 

braț, umăr, trunchi, echilibru. 

8. Poziția inițială: "Urs" Mers pe palme și tălpi cu șoldurile ridicate / întindere umeri, 

trunchi, flexori de coapsă. 



 

 
 
 

26 

9. Poziția inițială: În genunchi 1. Spate curbat convex, capul tras între brațe "spate de 

pisoi" 2. Spate curbat concav, ridicarea capului "spate de câine" / trunchi, mobilizarea 

coloanei vertebrale. 

10. Poziția inițială: Stând cu picioarele încrucișate trunchiul se îndoaie înainte, palmele se 

sprijină pe genunchi 1. Inspirație cu ridicarea trunchiului, întinderea brațelor intr-o 

poziție înaltă 2. Expirație cu trunchiul îndoit în față "umflăm un pașă turc, scoatem 

dopul" / piept, trunchi. 

11. Poziția inițială: "Gândăcel pe spate" Culcat, brațele în jos, tălpile pe pământ. La 

semnal se ridică brațele, capul, se ridică picioarele în poziție verticală, ușor îndoite,  

apoi mișcări rapide, viguroase ale membrelor / abdomen, braț. 

12. Poziția inițială: "Crocodil înfometat" Culcat pe burtă, brațele ținute sus. 1. Ridicarea 

alternativă a brațelor, inclusiv corpul  / braț, spate. 

 

Materiale necesare 

Pentru punerea în aplicare a activității sunt necesare următoarele instrumente: baston, cerc, 

panglică, un săculeț de boabe, un scaun, role. 

 

Resurse umane necesare 

Seria de activități necesită unul sau doi conducători de activitate. 

 

Timp necesar pentru realizarea activității 

Sesiunile de mișcări mici și mari prezentate trebuie repetate de cel puțin 5 ori. La o sesiune, 

lucrăm cu copiii/tinerii participanți timp de 45 de minute. 

 

Autorul activității 

Plaszkó Éva pedagog – Asociația Comunitară LÉTRA Lépj át a Határaidon!  (SCARĂ 

Depășește-ți limitele!) 
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ACTIVITATEA 3: PIETRE DE JOC - „CALEIDOSCOP DE PLANIFICARE A 
VIITORULUI”  

  

Marianna Kozsánné Tóth: Pietre de joc I. Caiet de lucru pentru metode creative de învățare1, 

transpunerea în practică a părților motivaționale și organizaționale pe baza caietelor de lucru 

cu același nume din lista de manuale alternative (TANOSZ  2022). 

  

Scopul activității  

Scopul programului de dezvoltare a cunoașterii de sine Pietre de joc este un pachet 

metodologic complex, multi-teritorial, care susține și vizează autocunoașterea, precum și o 

interfață cu sprijin pe internet. Pilonul de bază al dezvoltării diferențiate a copiilor este 

autocunoașterea corectă privind învățarea. Dezvoltarea acestui lucru 

oferă profesorilor o sarcină comună nu numai în ceea ce privește 

metodele și instrumentele de învățare. În viața de zi cu zi a școlii și în 

orele de specialitate, oferă o abordare și o motivație noi, inovatoare, 

creând astfel noi oportunități pentru elevul rămas în urmă, precum și 

pentru talentele performante peste medie, remarcabile într-un 

anumit domeniu. 

Esența metodei Kozsán și scopul sesiunilor este ca tinerii să se concentreze nu numai pe 

cunoștințele legate de o materie și cunoștințele practice (cunoștințe lexicale), ci și să câștige 

experiență, încredere în sine și motivație în procesele de planificare, învățare și organizare a 

vieții de zi cu zi. După înțelegerea conexiunilor, tinerii ar trebui să tragă propriile concluzii 

(dezvoltarea competențelor), care pun bazele învățării pe tot parcursul vieții. După aceea, 

scopul este de a consolida capacitatea de a rezolva sarcini și de a alege un stil de viață în 

mod independent. De-a lungul rezolvării caietului de lucru pe care l-am creat și soluționării 

sarcinilor alese, ei primesc informații importante - "pietre de joc" - pentru stabilirea 

obiectivelor și planificarea deliberată a unei imagini despre viitor, pentru crearea 

independentă a agendei zilnice, a orarului și managementul optim al timpului. 

 

Justificare profesională 

Sprijinirea proceselor de învățare instituțională și extrainstituțională a copiilor a apărut ca o 

problemă arzătoare încă de la începutul secolului. Idei metodologice, pachete de dezvoltare 

 
1 Marianna Kozsánné Tóth: Pietre de joc I.: Ghid metodologic interactiv pentru învățarea eficientă și plină de bucurie pentru 

copiii de 10-15 ani, Atelierul de talente Kozsán, 2018, Dunakeszi, ISBN: 9786150031675precum și  

Marianna Kozsánné Tóth: Pietre de joc I.: Metode creative de învățare, Editura Móra, 2020, Budapest ISBN: 9789634866817  
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a subiectelor, articole și studii menite să descifreze tipurile de învățare au dezbătut cât de 

dificil este să motivezi copiii să meargă la școală și să învețe. De aproape 20 de ani, 

educatorii sunt vizați cu cursuri de formare metodologică pentru a ține lecții suficient de 

interesante și colorate pentru elevi pentru a le menține motivația. Cu toate acestea, procesul 

a stagnat până când ne-am dat seama că nu trebuie extins setul de instrumente al 

profesorului, poate nici măcar al copiilor în primă fază, ci mai degrabă atitudinea trebuie 

modelată diferit. Ca un prim pas, premisa de bază a conceptului este că autocunoașterea 

privind învățarea este un domeniu remarcabil al timpurilor noastre care trebuie dezvoltat, 

chiar ca și o "pre-formare" pentru învățământul primar și secundar care precede toate 

materiile, deoarece în zilele noastre copiii sunt expuși la influențe de mediu într-un spectru 

atât de larg, încât cursul lumii accelerează în toate privințele într-un ritm cu care ei nu pot 

ține pasul. Dificultatea în alegerea stilului de viață este în primul rând asociată cu lipsa de 

planificare deliberată, astfel, obiceiurile alimentare și de somn devin neregulate în viața lor 

de zi cu zi, iar dificultățile organizaționale devin, de asemenea, copleșitoare, deci este o 

consecință inevitabilă că va exista un impact și asupra vieții școlare. În primul rând, lipsa 

dezorganizării apare la nivelul familiei, apoi la nivelul grupului de colegi de vârstă și, în final, 

la nivelul școlii. Profunzimea și motivația relației cu învățarea este dezvăluită de la începutul 

școlii, la vârsta de 6-7 ani, și până la maturitate. Copiii trec cumva cu greu peste primii pași, 

de obicei împreună cu părinții și profesorii, deoarece sunt însoțiți de doi profesori pe tot 

parcursul școlii primare, dar atunci când "foarfecele de materii" se deschide în școala 

gimnazială și paleta educațională este colorată cu materii noi, se colorează și cursul 

procesului de învățământ / educație. Rezultatul este că nu se formează un atașament în 

această grupă de vârstă, iar ei simt că stabilitatea și plasa de siguranță au uneori lipsuri. 

Părinții văd, de asemenea, dificultățile copilului, adolescentului, dar tocmai din cauza 

caracteristicilor sale de vârstă acesta acceptă cel mai dificil propunerile ce vin din partea lor. 

Din ce în ce mai des lipsește diferențierea, deoarece în orele de specialitate este dificil să se 

acorde atenție la 30-35 de elevi la nivelul dezvoltării individuale. Rezultatul este elevul care 

nu este capabil să planifice și să selecteze ce este important și ce nu. Acesta este parțial 

motivul pentru care numărul copiilor hiperactivi sau percepuți ca hiperactivi este în creștere. 

Afluxul de informații care se revarsă asupra lor, factorii în schimbare care fac dificilă primirea 

mulțimii de date, cum ar fi numărul de profesori, persoana profesorului, metoda de predare, 

ritmul transferului de cunoștințe, schimbarea sălii de clasă, creșterea numărului de elevi etc., 

necesită, de asemenea, adaptare, îndemnând la modificarea proceselor de învățare 

existente și a timpului dedicat învățării. Astfel, procesele de lucru care dezvoltă 

autocunoașterea învățării, inclusiv cele organizaționale, sunt cele mai necesare înainte de 
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începerea școlii, la vârsta de 6-7 ani, la intrarea în gimnaziu la vârsta de 10-11 ani și la 

trecerea la liceu, cel târziu la vârsta de 14-15 ani. Pe lângă abundența de domenii noi, sub 

presiunea mare a dorinței de a se afirma sau a sentimentului datoriei, copiii devin adesea 

mai slabi sau superficiali, iar după un timp, în lipsa succesului, neinteresați. La cealaltă 

extremă este constrângerea de a respecta motivația externă, atunci când copilul dorește 

întotdeauna să producă rezultate excelente în conformitate cu așteptările părintelui sau 

profesorului. Teama de eșec, pe de altă parte, mărește factorul de stres, iar după un timp 

întregul proces de dezvoltare și învățare se poate transforma într-un comportament de 

evitare a eșecului și în același timp de orientare spre succes din motivație externă, ceea ce 

reduce posibilitatea de a construi un proces de învățare plin de bucurie, dar poate duce și la 

o tulburare gravă a stimei de sine. Menținerea motivației de învățare și bucuria reușitei de-a 

lungul procesului de învățare pot da un nou impuls construirii obiceiurilor de învățare în 

următorii ani și stabilirii bazelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 

 

Domenii de talente acoperite 

Prima activitate a pachetului de programe Pietre de joc este legată de multe dintre domeniile 

de talente Gartner, deoarece dezvoltarea autocunoașterii învățării vizează planificarea 

timpului, construirea obiceiurilor de învățare și posibilele metode de procesare a sarcinilor 

textuale. În primul rând, pachetul complex și diferențiat de lucru care vizează dezvoltarea 

autocunoașterii învățării poate fi legat de domeniul intrapersonal. În acest sens, însă, se 

conectează și la domeniul logico-matematic prin dezvoltarea de strategii de învățare și la 

materialele de îmbogățire a disciplinelor de cunoștințe generale. Pentru dezvoltarea 

lingvistică, cu jocuri în limba maternă și limbi străine, învățarea tacticilor care extind 

vocabularul și susțin comunicarea; pentru domeniul fizico-kinestezic cu jocuri de mișcare 

între sarcinile teoretice și creative; pentru partea vizuală și muzicală cu jocuri 

corespunzătoare, cu rezolvarea sarcinilor centrate pe practică care necesită creativitate 

muzicală și care vizează dezvoltarea memoriei pe termen scurt și mediu. Toate domeniile 

sunt conectate cu dezvoltarea încrederii în sine, jocurile de comunicare, dezvoltarea unei 

culturi a dezbaterii, într-un flux creativ de sarcini care vizează dezvoltarea deplină a 

personalității. Pe baza modelului de ușă rotativă Renzulli, putem vedea un proces de 

dezvoltare care poate viza fiecare copil. Este o mare oportunitate și este, de asemenea, o 

noutate pentru instituțiile maghiare, deoarece "seria pietre de joc" ar putea fi încorporată 

ca și materie în fiecare clasă, cu care micii elevi vor putea să-și organizeze independent 

propria viață, atitudinea față de învățare, putând astfel să schimbe motivația de la influențele 

externe, parentale și didactice la procesul internalizat, bazându-se pe confirmări interne 
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pentru a-și stabili propriul obiectiv pentru sfârșitul procesului de învățare. Aceste metode îi 

ajută să se întoarcă din spațiul online al computerelor și telefoanelor mobile în lumea 

"offline", mai apropiată de viață, respectiv să creeze un echilibru temporal între experiențele 

existenței virtuale și cele reale în funcție de caracteristicile vârstei. Sarcinile cu cod QR susțin 

cunoașterea jocurilor protejate de pe internet, care aduc un sentiment real de succes și 

dezvoltare, mișcarea în siguranță în spațiul online prin completarea testelor și, în același 

timp, evitarea dependenței cu "pachetele de planificare conștientă" adecvate, astfel încât 

dezvoltarea competențelor necesare pentru utilizarea computerului și pentru sarcinile de pe 

net este, de asemenea, un domeniu vizat pentru dezvoltarea autocunoașterii învățării. 

 

Număr de repetiții ale activității 

Numărul și direcția încercărilor au fost multiple, astfel încât posibilitățile ne-au deschis 

nenumărate spații de lucru. Din 2015, au fost puse în aplicare numeroase aplicații 

individuale și de grup. 

 

Grup țintă 

Activitatea individuală și de grup este recomandată pentru grupa de vârstă 8-16 ani. Numărul 

recomandat de participanți: 

• maximum 15 tineri / grup (o jumătate de clasă în mediul instituțional, școlar);  

• optim pentru lucrul în grup mic 4-6 persoane;   

• copiii implicați în dezvoltarea individuală din cauza unor nevoi educaționale speciale 

sau dificultăți în integrare, învățare și comportament, precum și copiii care sunt foarte 

talentați într-un domeniu.  

 

Locație  

Locul de desfășurare necesar pentru realizarea activității este o sală adecvată numărului de 

persoane, o sală de lucru în care 15 persoane pot încape confortabil, precum și o curte, un 

spațiu exterior, o sală de gimnastică, unde copiii pot efectua și exerciții de mișcare. Pentru 

grupuri mai mici, sunt suficiente și una sau două săli mai mici în spațiu deschis, dar acoperit, 

ocazional se va lucra și la masă, deci trebuie căutat un loc unde toate acestea pot fi 

rezolvate. Este ideal dacă sala are un proiector și ecran de proiecție pentru desfășurarea 

jocurilor atelierului de talente, precum și calculatoare și o conexiune la internet pentru a 

efectua sondajul și a completa chestionarul final de diagnosticare. 
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Prezentarea activității 

Pașii de mai jos sunt construiți unul pe altul, ceea ce înseamnă că, în acest caz, 

exercițiile de dezvoltare, care sunt bune și independent, ating cele mai bune rezultate dacă 

"se parcurge fiecare piatră de joc" cu copiii la un moment dat. Este important ca nici un 

element să nu fie ratat, nicio sarcină de joc nu poate fi omisă definitiv. Opțiunea de 

diferențiere codificată pe culori furnizată de caietul de lucru oferă un fel de marjă de 

manevră între sarcinile care sunt favorizate și cele care par mai puțin interesante, dar nu 

merită să săriți peste niciuna dintre ele, deoarece dezvoltarea vizează cele 10 zone 

implicate, iar dacă ceva este ratat, acea zonă nu avansează sau nu avansează semnificativ. 

Deoarece dezvoltarea teritoriilor se face în pași construiți unul pe altul, absența oricărui 

element al puzzle-ului poate duce la o imagine trunchiată. 

 

Pasul 1: Sarcini de inițiere: 

 

a, „Ghicește cuvântul / caseta de cuvinte” 

Blocul metodologic de deschidere începe cu sarcini ludice, dinamice. Pe baza acestora, 

stabilim împreună ce este necesar pentru o muncă eficientă în echipă. După căutarea în 

caseta de cuvinte, vi se vor prezenta mai multe opțiuni de diferențiere pe baza codurilor de 

culoare. Copilul are posibilitatea de a alege o sarcină bazată pe vârstă, dar și pe 

competențe. Sarcina noastră este să îl ajutăm să aleagă nivelul cel mai potrivit, astfel încât 

să-și păstreze motivația indiferent de dificultatea sarcinii, într-un mod jucăuș. Apar aici 

cuvintele cheie ale muncii în echipă adecvate: răbdare, respect, încredere, putere, unitate. 

Este o sarcină interesantă să punem aceste fraze într-o propoziție folosind declarațiile pentru 

noi înșine la persoana întâi singular, în modul indicativ, de ex.: "Am încredere în părinții mei, 

în colegii mei "etc.. De multe ori rămâne în afara listei: "Am încredere în mine". Importanța 

acestei idei merită discutată cu copiii, același lucru ar trebui făcut și în ceea ce privește 

respectul și încrederea, deoarece adesea ei se ceartă pe ei înșiși în timp ce învață, chiar 

dacă ar fi putut rezolva sarcina cu mult timp în urmă dacă ar fi adăugat puțină încredere și 

răbdare în procesul de soluționare. Această sarcină dezvoltă deja aici competența socială, 

gândirea socială comună și asumarea trăsăturilor proprii de personalitate. 

 

b, „Ghicește ideea” 

Aceasta este urmată de o interpretare a citatului Herbert: "Abilitatea de a învăța este un dar, 

modul de învățare este o abilitate, dorința de a învăța este o chestiune de decizie." (Anexa 

1).Trebuie să alcătuiască o propoziție întreagă din cuvinte amestecate și apoi să spună ce 
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înseamnă pentru ei. Toate vârstele iubesc această sarcină aparent ușoară, dar deloc simplă. 

Mijlocul de a crea o atmosferă relaxată este, după vizualizarea cărților de joc Dixit, alegerea 

cardului care este cel mai caracteristic pentru persoana respectivă, justificarea alegerii. 

Atunci copiii se joacă deja cu bucurie, într-o atmosferă relaxată. Pentru 15 persoane, creez 

grupuri de câte 3 persoane și le cer să discute cărțile alese. În mai multe etape ale 

procesului, ne vom aminti cine ce a ales. Astfel, poate deveni un excelent instrument pentru 

dezvoltarea memoriei. 

  

Pasul 2-3: Jocul „Viitorul meu în palma mea!”  

Am vrut să aducem mai aproape de copii ideea de basm, care este totodată și o afirmație 

privind viitorul și cercetare psihologică, conform căreia: "Dacă vă puteți imagina ceva și puteți 

să credeți în acel lucru, atunci îl puteți și realiza ! " - Walt Disney - 

Această sarcină combinată, care 

dezvoltă creativitatea și fantezia, 

solicită atât emisfera dreaptă, cât 

și cea stângă a creierului. 

Este o sarcină de desen în care îi 

rog pe copii să se viseze ca adulți. 

Să deseneze, să arate ce își poți 

imagina despre ei! Unde vor trăi, 

ce vor face, unde și în ce haine 

vor merge la muncă? Dacă au o 

familie, animale de companie, 

casă, mașină etc. Acest joc poate 

fi considerat o sarcină combinată, 

deoarece, pe lângă cele două 

domenii deja menționate, susține 

rezolvarea problemei definite în termeni de necesitate, întărește capacitatea de a filtra 

stimulii la care a fost expus, fiind capabil să separe lucrurile care se încadrează în obiectivele 

sale de lucrurile inutile din viața de zi cu zi. Recomand deobicei ca desenele bine făcute să 

fie expuse ca imagini motivaționale lângă birourile, locurile lor de învățare și privite 

săptămânal pentru a vedea ce au reușit să adauge în săptămâna ce a trecut la obiectivele 

îndepărtate. Aici clarificăm deobicei sensul stabilirii unor obiective pe termen scurt, mediu și 

lung, pentru a înțelege de ce este necesar să privim departe în visele noastre. În cursul 

cercetărilor este verificată încet-încet ipoteza neurologică și psihologică, ce afirmă că 
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anumite zone și puncte ale creierului sunt responsabile pentru capacitatea de a filtra, a 

planifica, a găsi modalități de a atinge obiectivele atribuite. Această sarcină vizează acest 

"punct de planificare", despre care a fost demonstrat de-a lungul anilor că a menține un fel 

de flux de semnal în creier până când ne atingem obiectivele.În cazul realizării lor, ne fixăm 

imediat noi obiective, din ce în ce mai "mai înalte", din ce în ce mai curajoase, atunci când 

sosesc confirmarea și feedback-ul în situații de viață. Cu ajutorul acestui joc, aducem viitorul 

visat și dorit mai aproape pentru adolescenți, dând astfel un nou impuls și o confirmare 

obiectivelor noastre. Cei care iubesc să deseneze pot folosi orice instrumente pentru 

colorare: carioci, creioane, chiar și acuarele, tuș. Echipa verbală găsește și ea o soluție: 

"Cinci degete, cinci vise, cinci cuvinte din lista mea de dorințe". Această sarcină funcționează 

de asemenea foarte bine la festivaluri de talente, după-amieze creative sau creatoare. În 

acest caz, mâinile desenate nu rămân în caiet, ci sunt așezate pe o foaie și apoi afișate în 

sală, în cort, la sfârșitul sesiunii. Este o experiență extraordinară să privești "generația 

viitoare", să-i vezi în procesul de realizare a visurilor lor și de vizualizare a planurilor lor prin 

desen. După sarcina de nivel mediu, poate urma un joc care dezvoltă competența verbală și, 

în același timp, socială, în care pedagogul este reporterul și salută călduros "adultul" într-o 

conversație în care pot fi adresate întrebări "oaspetelui invitat", copilul care a devenit adult. 

Colegii și educatorii pot pune, de asemenea, întrebări, suntem cu toții călători în timp, peste 

20-30 de ani, vorbind în într-o emisiune radiofonică. Există, de asemenea, o dezvoltare 

interpersonală în joc, deoarece pentru respectarea benzilor de comunicare merită să 

încurajăm interogatorii curajoși, adică: "Poate vorbi, întreba doar cel către care se întoarce 

microfonul". Avem parte de o "aventură viitoare comună" palpitantă, de multe ori apar 

profesii care nici măcar nu există astăzi în realitate, ci doar în mintea copiilor. Este un joc 

interesant să îi provocăm să pună întrebări despre "existența adultă" a celuilalt. Din acest 

moment, caietul de lucru va avea un caracter de jurnal, poate fi o amintire frumoasă la 

maturitate. Copiii ne cer adesea să laminăm desenul, astfel încât să îl poată arăta și copiilor 

lor. 

 

Pasul 4: „Evaluare”, sau măsurarea învățării-autocunoașterii   

În toate cazurile, realizarea procesului de dezvoltare este precedată de o evaluare 

profesională. Activitatea ce deschide  

calea cunoașterii în primul caiet de 

lucru este completarea 
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chestionarului de diagnostic de învățare2 . 

Această serie de chestionare a fost creată de Facultatea de Formare a Profesorilor 

Eszterházi Károly din Eger, iar Atelierul de talente Kozsán a primit dreptul și permisiunea de 

a utiliza interfața de diagnosticare online deja existentă pentru măsurătorile care stabilesc 

învățarea autocunoașterii. Această interfață este o pagină deschisă, după înregistrare oricine 

o poate completa și, prin urmare, își poate cunoaște obiceiurile de învățare. Sunt evaluate 

zece domenii, a căror alegere a format coloana vertebrală a întregului pachet de caiete de 

lucru, deoarece acestea sunt cele mai importante și relevante domenii de dezvoltare pentru 

cartografierea și apoi dezvoltarea obiceiurilor de învățare. Sarcinile de dezvoltare nu mai 

sunt acceptate în interfața online originală, dar pachetul de caiete de lucru este conceput ca 

prin sarcinile sale să dea impuls zonelor extrem de bune și zonelor care au nevoie de 

îmbunătățiri. 

 

După ce chestionarul de diagnostic de învățare a fost completat printr-un program de 

dezvoltare a învățării, rezultatele obținute sunt evaluate, astfel încât nimeni să nu dea 

procente exacte din propriile date, ci doar să bifeze domeniile de care a fost mulțumit și 

unele dintre cele pe care le consideră că necesită îmbunătățiri. Activitatea comună aici 

constă în faptul că, evaluând punctele noastre forte și slăbiciunile noastre, prin 

asumarea planurilor în fața grupului, planificăm deja un fel de ritm, stabilind termene limită 

pentru realizare. Apoi, în timpul facilitării, de-a lungul discuțiilor, elevii își dau seama că, până 

când nu își cunosc stilul de învățare, metodele și instrumentele care funcționează cel mai 

bine pentru ei, realizarea acestor obiective poate părea îndepărtată.  

Urmează înregistrarea planurilor, în cazul celor mai mici, profesorul recomandă un program, 

cei mai mari stabilind deja termene limită pentru ei înșiși. Pentru a face acest lucru, însă,  

trebuie să ne cunoaștem propriul stil de învățare. 

 

Pasul 5-6: „Am comutat”  

Cunoașterea tipurilor de elevi este următorul pas, care e realizat cu ajutorul unui test simplu. 

Aici, copiii bifează în caietul de lucru afirmațiile caracteristice lor, iar apoi rezumatul dezvăluie 

dacă ei sunt caracterizați de un stil de învățare auditiv, vizual, cinetic, verbal sau logic. 

Funcționarea emisferelor cerebrale începe cu o mică prezentare teoretică a informațiilor, dar 

numai într-un mod empiric (pe bază de experiențe), cu sarcini ludice. Vorbim despre 

funcționarea celor două emisfere ale creierului și apoi introducem aici conceptul de "creare 

de punte", deoarece conexiunea gândire-conștiință-imaginație este importantă. Funcțiile 

 
2 tanulasfejlesztes.ektf.hu 
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celor două emisfere ale creierului, legătura dintre ele, sunt prezentate mai colorat cu ajutorul 

unui videoclip și a unui exercițiu de desen, precum și cu jocuri care vizează funcția 

procentuală a emisferelor cerebrale, care se deschid cu un cod QR. Închidem acest segment 

cu sarcini creative, cu testul de cercuri Torrance, și inovația corespunzătoare cu pătrate. 

 

Pasul 7: „Ordinea mea” 

Aici activitatea comună se divizează. În munca individuală, copiii fac fotografii ale propriului 

mediu de învățare de acasă și le lipesc în caietele lor de lucru, acordând o atenție deosebită 

mesei, camerei și ordinii. Când fotografiile sunt gata, discutăm împreună condițiile ideale de 

învățare, de la condițiile de iluminare până la obiectele care ne înconjoară. Revizuirea, 

învățarea tehnicii de organizare deliberată și de calitate a fundalului fac parte din proces, în 

cazul unui grup mic în munca de cooperare ne uităm doar la imaginile pe care cineva 

dorește să le arate colegilor, respectând sfera sa personală, intimă. În acest moment, cercul 

de încredere este deja format în timpul soluționării sarcinilor de mai sus, astfel încât 

experiența este că tinerii sunt bucuroși să joace un designer de interior, un consultant de stil, 

acordându-și atenție și unul altuia, în timp ce toată lumea se concentrează pe propriile 

imagini. Ei descriu cum arată mediul ideal de învățare și cum ajută la dezvoltarea unor 

obiceiuri bune de învățare. Este o muncă independentă, provocatoare din punct de vedere al 

gândirii, sarcina principală este de a "crea" ordinea, un program optim atât în viață, cât și în 

învățare. Vom analiza modul în care acest lucru facilitează învățarea, scurtează timpul 

petrecut în procesul de învățare și accelerează procesele noastre de lucru. 

 

Pasul 8: „Elev bun, elev rău?”3 

În lucrul în grupuri mici, observăm, pe baza textului citit cu voce tare, ce trăsături verbale și 

non-verbale ne spun dacă ne-am pregătit pentru oră, ce fel de comportament este adecvat 

într-o situație de răspuns. Pentru a avea succes în autoidentificare, trebuie să fim conștienți 

de faptul că adesea ne etichetăm noi înșine, de ex. "nu mă uit în ochii lui, poate nici nu mă 

vede" sau "nu am învățat, n-ai decât să-mi dai un 1". De asemenea, vom arăta cum se pot 

evita răspunsurile neașteptate și care induc anxietate. Dacă elevii se pregătesc regulat, ei 

înțeleg că este mai bine să răspundă dacă ei controlează răspunsul, se prezintă ei pentru a-

și expune cunoștințele cu un ghid de gândire bine definit. "Atunci nu mai e anxietate, pentru 

că eu mă prezint la răspuns, eu răspund, știu ce mi se cere, nu mai e trebuie să am emoții ". 

 

Pasul 9: „Reîncărcat” 

 
3 Kozsán Balázs: Elev bun, elev rău? în: Kozsánné: p.20-21. 
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Completăm din nou evaluarea de deschidere, care a fost concepută pentru munca 

individuală, pentru automonitorizare regulată, ca și chestionar de închidere pentru urmărirea 

rezultatelor parțiale. Cu ajutorul procentelor din evaluarea de deschidere, putem compara 

valorile obținute la închidere. De regulă, la evaluarea muncii comune, în această etapă de 

dezvoltare există o creștere de minim 20-25% în rândul domeniilor care trebuie dezvoltate, 

cum ar fi condițiile externe de învățare, imaginea de sine pozitivă, încrederea în sine, 

motivația, planificarea învățării. Uneori, se dezvoltă în paralel și alte domenii, deși vom arăta 

dezvoltarea lor în următoarea noastră activitate, în care programul de planificare a timpului 

va fi în centrul atenției. La sfârșitul fiecărei activități, precizăm că nu vom renunța la echipă, 

vom crea grupuri de lucru în spațiul online, chiar și în mai multe forumuri, și discutăm datele 

întâlnirilor de control. Pentru a ne păstra rezultatele, intenționăm să avem o întâlnire cel puțin 

o dată pe lună și oferim la cerere și sprijin individual elevilor care au probleme. Încheiem 

rezumând materialul prezentat, învățat și practicat până acum, la sfârșitul căruia copiii 

constată de obicei că acest lucru nici nu a fost atât de obositor, că este adevărată afirmația: 

Atelier de Talente Kozsán, unde învățarea este un joc! 

 

Metode și forme de lucru 

Cele mai potrivite metode de lucru folosite de noi pentru realizarea sarcinilor sunt incluse în 

prezentarea detaliată a sarcinilor, aici facem doar o listă scurtă, fără a pretinde 

exhaustivitatea: am ales lucrul în grup mare, grup mic, în perechi și individual la nivel 

instituțional, desfășurat în săli de clasă.Teoria și practica sunt învățate empiric, rezumatul 

primește un pic de caracter de prelegere, iar videoclipurile însoțitoare, care au doar 1-1,5 

minute, sunt mai mult materiale ce provoacă dezbateri. Întâlnirile față în față sunt formatul 

nostru preferat, dar susținem, de asemenea, procesele de dezvoltare online atunci când este 

necesar. De exemplu, în timpul perioadei COVID, am organizat lecții de autoinstruire online 

în anul 5. Copiii au încheiat această perioadă comună de lucru online cu cuvinte de 

apreciere. În plus față de această formă de învățare la distanță, se pune un mare accent pe 

dezvoltarea capacităților intrapersonale în cadrul comunității. 

 

Materiale necesare 

Necesar de materiale pentru un grup de 10 persoane: 

Materiale  Loc de procurare 
Nr. 

buc. 
Preț      

(Ft) 
Suma totală 

(Ft) 

Caiet de lucru Metode de  învățare creativă Móra Könyvkiadó 30 3 000 90 000 

Tablă flipchart Niceday107,5 x 75 cm Office Depot 1 38 999 38 999 

20 de foi de desen A4 ICO Suni Office Depot 2 529 1 058 

Hârtie de copiat A4 Fabriano copy 3Office 80g Office Depot 1  1 899  1 899 
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Creioane colorate 12 buc. Faber-Castell Grip Iskolaszeraruhaz 2 3 345 6 690 

Progresso (24 buc.) irodaoazis.hu 1 6 364 6 364 

Set de carioci Stabilo de 20 buc. Kespapir 1 9 010 9 010 

Lipici 40 g HENKEL Pritt Kespapir 10 990 9 900 

Foarfecă ascuțită de 13 cm  pentru dreptaci Kespapir 10 430 4  300 

Flash drive de 32 GB Kingston Office Depot 1 2 699 2 699 

Post-it roșu/galben/albastru Office Depot 1 3 199 3 199 

Post-it Basic 14x43mm 5x20 Office Depot 1 1 599 1 599 

Post-it Super Bățy 127x76 mm Office Depot 1 1 099 1 099 

   Total  176 816 

 

Resurse financiare necesare:  

Resursele financiare necesare realizării activității sunt utilizate pentru a acoperi costurile 

caietelor de lucru, pentru a remunera profesorii și specialiștii în dezvoltare care lucrează cu 

copiii, precum și pentru a oferi materialele enumerate mai sus. Costul depinde de grup și de 

numărul de persoane, pentru un grup de 10 persoane bugetul total calculat pentru 18-20 de 

ore cu doi profesori, 5 000 Ft/oră/profesor este 200 000 Ft în total în acest moment. Pentru 

grupuri mai mari, sumele cresc proporțional (luând materialele enumerate mai sus ca 

exemplu; materialele neconsumabile vor reduce prețul cursurilor ulterioare, de ex. tablă, 

carioci pentru tablă, etc.) 

 

Resurse umane necesare 

• Un profesor de dezvoltare a talentelor cu competență profesională, un psiholog, un 

profesor cu cel puțin 5 ani de experiență, un profesionist în domeniul sănătății 

mintale, un educator de educație specială sau de dezvoltare care a finalizat cursul 

acreditat de educație continuă pentru profesori Pietre de joc. 

• Asistent pedagogic care să sprijine realizarea proceselor pedagogice. 

• Un părinte care îndeplinește sarcini de facilitator în autodeterminarea copiilor cu 

ajutorul unei atitudini de susținere adecvate. 

 

Timp necesar pentru realizarea activității 

Exercițiile metodologice de învățare Pietre de joc sunt construite unul pe altul, așa că merită 

să planificăm implementarea timp de 3 zile, în care lucrăm cu copiii / tinerii în sesiuni de 4 x 

45 de minute pe zi. 

 

Autorul activității Kozsánné Tóth Marianna – Asociația Comunitară LÉTRA Lépj át a 

Határaidon!  (SCARĂ Depășește-ți limitele!) 
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ACTIVITATEA 4: ATELIER DE CUNOAȘTERE DE SINE, ÎNCREDERE ÎN 
SINE  

 

Scopul activității  

Scopul activității care se concentrează pe cunoașterea de sine și încrederea în sine, este de 

a ajuta, de a sprijini copiii / tinerii în următoarele procese de dezvoltare:  

• Creșterea încrederii în timpul aparițiilor publice, competițiilor, activităților școlare, 

în grupurile de colegi, sport sau chiar într-un mediu străin. 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare. 

• Recunoașterea talentului, alegerea direcției și a posibilităților de dezvoltare, 

încrederea în abilitățile proprii și asumarea a ceea ce își doresc cu adevărat. 

• Reducerea stresului. 

• Îmbunătățirea managementului 

timpului. 

 

Justificare profesională  

Știm că tinerilor talentați le este mai greu să se 

încadreze în mediul lor, adesea ei "ies din rând" 

într-un fel sau altul. Acest lucru crește 

exponențial atunci când vine vorba de copii/ tineri 

slab performanți, defavorizați. Astfel, în cazul lor, 

există o nevoie și mai mare de a-și dezvolta 

inteligența emoțională, autocunoașterea, gestionarea conflictelor și competențele de 

rezolvare a problemelor. 

 

Grup țintă  

Sesiunile sunt recomandate copiilor / tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. 

 

Metoda de lucru  

Activitatea de 10-12 persoane se realizează în lucru individual și de grup cu implicarea unui 

număr mare de instrumente de dezvoltare. În funcție de timp și de nevoile de spațiu ale 

jocurilor de dezvoltare utilizate, activitățile individuale și de grup pot fi implementate atât în 

aer liber, cât și în interior. 
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Prezentarea activității 

În timpul sesiunilor de experiență individuală și de grup, copiii / tinerii își pot împărtăși 

sentimentele și gândurile, în timp ce, cu ajutorul liderului de grup, își dezvoltă abilitățile de 

autocunoaștere, comunicare, cooperare și creativitatea prin metode de terapie de pedagogie 

experiențială și prin artă. Ei pot învăța tehnici utile pentru a reduce stresul și a gestiona 

timpul mai eficient. 

Sarcinile ludice, care necesită uneori autoreflecție, alteori gândire comună sau cooperare, 

sunt inițiate de liderul grupului, iar grupul funcționează în siguranță sub controlul său, cu 

toate acestea, scopul și ritmul dezvoltării individuale sunt determinate de fiecare persoană în 

parte. Un beneficiu important al sesiunilor este influența membrilor grupului unul asupra 

celuilalt, deoarece discuțiiile au loc întotdeauna la nivel de grup, unde membrii se pot ajuta 

reciproc și în interpretarea și rezolvarea situațiilor. 

Pasul 1:  identificarea talentelor: o conversație cu copilul / tânărul, apoi efectuarea 

unui test ce evaluează creativitatea, motivația, atenția, obiceiurile de învățare, iar 

după discutarea și evaluarea testelor, începe activitatea individuală și de grup; 

Pasul 2: sesiunile de dezvoltare se desfășoară ținând cont de nevoile copiilor/ tinerilor 

și de rezultatele identificării talentelor. 

 

Activități individuale 

Pe baza rezultatelor conversației exploratorii care a avut loc cu prima 

ocazie și a testelor efectuate, determinăm locația altor sesiuni individuale, 

care, desigur, pot fi influențate de vreme. În funcție de asta, sesiunea 

individuală poate fi combinată cu o plimbare sau sport (bicicletă, role, 

scuter). În timpul sesiunilor, putem pregăti pomul laudei, esența căruia 

este că fiecare copil / tânăr își face propriul copac și decorează coroana 

cu caracteristici și proprietăți pozitive. Pomul laudei ajută la dezvoltarea 

încrederii în sine, a stimei de sine. 

Folosim jocuri axate pe dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în sine: 

• 100 de cărți de joc pentru couchingul de activare a resurselor, 

• jocuri de cărți de autocunoaștere, 

• joc de societate Fluturele sufletului, 

• joc de societate Relativity, 

• joc de societate Positivity. 
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Activități de grup 

Dezvoltarea în grup poate fi efectuată în funcție de vreme în curte, în natură sau în sală. 

Pasul 1: sesiunea de grup începe cu prezentarea și crearea în comun a regulilor grupului; 

Pasul 2: după aceea se vor cunoaște cu ajutorul jocurilor de spart gheața; 

Pasul 3: după ce au făcut cunoștință, fiecare participant completează singur testul referitor la 

creativitate, motivație, atenție și măsurarea obiceiurilor de învățare, iar apoi se închide prima 

sesiune, acest lucru poate lua forma unei întrebări pentru toți participanții sau a unui joc de 

închidere. 

Pasul 4: la organizarea următoarei sesiuni de grup, se ține cont de rezultatele testelor, cu 

focus pe acele zone care, pe baza testelor, au nevoie să fie dezvoltate.  

 

Locație 

În funcție de vreme, pot exista atât programe în aer liber, cât și în interior, adaptate nevoilor 

copiilor/tinerilor. 

 

Materiale necesare 

• 100 de cărți de joc pentru couchingul de activare a resurselor, 

• jocuri de cărți de autocunoaștere, 

• joc de societate Fluturele sufletului, 

• joc de societate Relativity, 

• joc de societate Positivity, 

• Marele jaf de diamante (acest joc merită jucat cu un grup deja închegat). 

Timp necesar pentru realizarea activității 

Atelierul de experiență merită repetat de 6 ori. Durata unei sesiuni este de 2 x 45 de minute. 

 

Resurse umane necesare  

Pentru a organiza o sesiune, este necesar un specialist cu experiență în dezvoltarea 

cunoașterii de sine și a încrederii în sine. 

 

Număr de repetiții ale activității  

Activitatea a fost implementată de peste 10 ori.  

 

Autorul activității  

Patricia Csemer politician social, trainer de dezvoltare a aptitudinilor – Asociația Comunitară 

LÉTRA Lépj át a Határaidon!  (SCARĂ Depășește-ți limitele!) 



 

 
 
 

41 

ACTIVITATEA 5: ACTIVITATE DE GRUP ȘI DE DEZVOLTARE PENTRU 
ELEVI SLAB PERFORMANȚI PRIN METODE DE PEDAGOGIE DRAMATICĂ 

 

Scopul activității  

În școală, ne confruntăm cu multe provocări. Este posibil ca un elev să nu fie capabil să-și 

arate punctele forte, în ciuda calităților sale. Care ar putea fi motivul pentru aceasta? Și cum 

pot ajuta aceste activități în învățare? Am auzit cu toții de, sau poate cunoaștem, un copil 

care ar avea "un cap bun", dar pur și simplu nu se descurcă prea bine la școală. Există multe 

motive pentru care un elev nu-și poate arăta punctele forte la școală, nu-și poate dezvolta 

talentele. Pentru a face acest lucru, să luăm mai întâi în considerare ce factori afectează 

performanța școlară. La fiecare copil există așteptări de la cei din mediul său. Acestea nu 

sunt adesea concepute în mod conștient și nici nu sunt neapărat exprimate. Adultul se 

gândește la copil într-un anume fel – printre altele, tânărul poate fi inteligent, iscusit, talentat, 

dar tânărul poate fi și stângaci. Cu toate acestea, procedând astfel, chiar dacă nu o spunem, 

construim așteptări care afectează comportamentul copilului. Iar așteptarea devine o profeție 

care se auto-împlinește: de exemplu, putem aloca sarcini mai ușoare, mai puține provocări 

pentru cineva dacă presupunem că nu este atât de priceput. Din acest motiv, va avea mai 

puține oportunități de dezvoltare, iar mai târziu s-ar putea să fie cu adevărat mai stângaci în 

comparație cu copiii care ar putea învăța cum să facă față unor sarcini mai dificile. Poate fi 

dificil nu numai să stabilim așteptări prea mici pentru copil, ci și să stabilim așteptări prea 

mari. Nu va putea îndeplini așteptări nerealist de mari - de exemplu, să nu aducă niciodată 

acasă un punct negru, să nu aibă niciodată o notă mai rea decât nouă sau zece sau să 

finalizeze o sarcină care nu este de așteptat la vârsta lui. Va experimenta sarcina ca pe un 

eșec și, din acest motiv, s-ar putea să fie mai puțin entuziast sau motivat să încerce mai 

târziu. Așteptările față de copil îi modelează personalitatea. Prin urmare, un rol important în 

performanța școlară îl joacă etichetele cu care se confruntă copilul. Este considerat deștept? 

Este considerat iscusit? Sau este considerat un copil rău, care este întotdeauna dezordonat? 

Deci putem vedea că un copil despre care se crede că este capabil, se dezvoltă ușor, are 

mai multe oportunități în care poate arăta asta. Îi este mai ușor să obțină un succes. De-a 

lungul succeselor, va învăța să facă față situațiilor noi. Acest lucru îi va crește încrederea în 

sine, convingerea că are calitățile și abilitățile de care are nevoie pentru a rezolva probleme 

sau pentru a avansa (de exemplu, pentru a învăța bine). Încrederea în sine, siguranța de 

sine ajută la adaptarea la situații noi, la îndeplinirea de noi sarcini, la învățarea unor reguli 

noi, neîntâlnite anterior. Acest lucru joacă un rol extrem de important în școală, deoarece în 

fiecare zi elevii se confruntă cu reguli noi, cunoștințe noi și situații noi. Cu toate acestea, este 

important să subliniem că acest lucru nu înseamnă că, cu cât îl considerăm mai perfecți pe 
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copil, cu atât va fi mai perfect. Așa cum am mai scris, așteptările prea mari pot avea 

consecințe grave. Următoarele activități își propun să crească performanța elevilor în grupuri 

folosind metode de pedagogie dramatică, cu scopul de a-i încuraja să performeze mai bine 

în perioada următoare, ajutându-i să-și dezvolte diverse abilități. 

Scopul metodelor de pedagogie dramatică: 

• creste activitatea in cadrul grupului  

• autocunoașterea elevilor este îmbogățită  

• se dezvoltă gândirea lor flexibilă  

• face activitățile de grup mai colorate și mai intense  

• oferă curaj comportamental  

• creează o legatură firească si fără efort între sexe  

• arată o posibilă alternativă la petrecerea timpului liber într-un mod semnificativ 

  

Justificare profesională  

Școala este o organizație complexă, care poate dezvolta anumite conflicte interne chiar și 

numai din cauza acestei complexități. De exemplu, orientările actuale privind educația, spre 

deosebire de sensibilitatea la diferențele individuale, care îi afectează cel mai mult chiar pe 

tinerii din proiectul nostru, deoarece, după ce intră în gimnaziu, copiii cu performanțe slabe 

pot experimenta un fel de "deziluzie" cu privire la școală, încearcă să încetinească acest 

proces, sau eventual să-l evite sau să le arate tinerilor care sunt deja prinși în această 

capcană o cale de ieșire prin activitatea descrisă detaliat mai jos, dedicată elevilor cu 

performanțe slabe. În cursul activității și al sesiunilor pe termen lung, profesorul îi ajută pe 

elevii cu performanțe slabe, dar altfel talentați: pentru tânărul neperformant, dar altfel 

talentat, aplică un set complex de criterii necesare de ajutorare a talentelor, cu 

acompaniament personal timp de câteva luni, chiar ani, discuții ajutătoare, coordonare 

personalizată; asigură dezvoltarea și îmbogățirea domeniilor de talente remarcabile ale 

tinerilor slab performanți, dar altfel talentați, și ajută la posibila participare a acestora la 

programe individuale și de grup; ajută elevul să activeze în mod activ activitatea școlară, să-

și crească performanța. Educatorul care se ocupă de acest tip de elev este, prin urmare, 

facilitatorul / protectorul care, pe lângă talentul neperformant, este cel mai important pilon al 

întregului sistem. El este cel care ajută, susține talentul neperformant (și alți educatori, colegi 

care îl dezvoltă) în punerea în aplicare a planului său individual de dezvoltare. Apropo, nu 

este de așteptat ca acest tip de educator să fie cel mai bun specialist în oricare dintre 

domeniile de interes pentru talentele neperformante. El este însă foarte competent să ofere 

cât mai mult sprijin posibil, personal, în scris, individual sau într-un grup, având informațiile 
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corecte, cunoscând punctele forte, domeniile, obiectivele, mediul familial și școlar al elevilor 

cu performanțe slabe – în măsura în care este necesar și la momentul potrivit, mobilizând 

părinții, dirigintele, profesorul de specialitate, colegii. Profesorul care se ocupă de talente 

neperformante susține avansarea acestui tip de elev cu o atitudine empatică, utilă, pozitivă, 

caută soluția care i se pare necesară, are un simț critic constructiv și este, de asemenea, 

capabil să ofere feedback eficient elevilor care participă la activități. Activitatea prezentată 

aici prezintă un set de exerciții compilate de profesori care au fost implicați în acest sistem 

timp de unul sau mai mulți ani prin activitățile lor de dezvoltare în grup, pentru a-și ajuta 

colegii profesori, pentru a participa la transmiterea de exemple bune, pentru a-i inspira pe 

alții și pentru a îmbogăți procesul de susținere a talentelor cu propria experiență. Scopul și 

sarcina activității prezentate arată în mod clar că programele ajută la dezvoltarea talentelor 

neperformante într-un mod complex sau își pot exercita efectele de dezvoltare - și, prin 

urmare, benefice  - într-un domeniu separat de activitate. 

 

Grup țintă (grupă de vârstă și număr de participanți) 

Între 13-14 ani, maxim 10 persoane. 

 

Locație 

O sală pentru 10-15 persoane. 

 

Prezentarea activității 

Grupul de talente neperformante pe care dorim să-l prezentăm mai jos este format din 

maximum zece copii de 13-14 ani, din clasele a VII-a și a VIII-a, dacă este posibil. Este un 

avantaj pentru astfel de exerciții dacă toți sunt elevii aceleiași instituții. Elevii tind să aibă 

interese diverse, inclusiv sport, știință, muzică, arte plastice și scris, dar de fapt nu pot obține 

rezultate corespunzătoare în nici unul dintre ele. Se poate întâmpla ca mulți să facă sport: 

joacă fotbal sau excelează într-un sport nou aici, în Ținutul Secuiesc, adică frisbee. S-ar 

putea să fie și cineva care a încercat deja dansul și muzica populară, fără prea mare  

succes. Pot exista, de asemenea, elevi care ar putea dori să se ocupe de științele naturii. 

Elevii care au interese diverse și nu știu exact ce domeniu îi interesează cel mai mult pot 

face parte, de asemenea, din grup. În ceea ce privește progresul lor academic, se poate 

spune că performanța lor lasă de dorit: au un rezultat mediu sau slab sau ceva apropiat. Ei 

nu sunt sub-motivați doar la învățătură, este dificil pentru ei să aibă preocupări în afara școlii, 

deoarece nu frecventează cercuri profesionale sau ore speciale, nu merg la antrenamente, 

concursuri și nu pregătesc proiecte. S-ar putea să fie și un elev cu dizabilități în grup, să 
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spunem o persoană cu deficiențe de auz, care primește asistență educațională specială din 

cauza tulburării sale de atenție și, prin urmare, realizările sale academice sunt destul de 

fluctuante. Cu toate acestea, există multe lucruri care pot interesa un astfel de elev: muzică, 

dans, scris, creație. Cu toate acestea, atât în sesiunile individuale, cât și în cele de grup, 

aceste tipuri de cursanți sunt cel mai adesea extrem de sub-motivați. Acest lucru se 

datorează, pe de o parte, contextului familial și, pe de altă parte, atmosferei școlare care nu 

este foarte deschisă spre acceptare, spre susținere. Putem spera că o grijă deosebită și o 

atenție personală vor consolida motivația acestor elevi. Deși elevii se pot cunoaște, 

deoarece, așa cum am menționat, este un avantaj să vină de la aceeași instituție, deci 

împărtășesc interese comune, experiența arată că nu știu prea multe unul despre celălalt. 

Atunci când se organizează sesiuni de grup, este important ca elevii să descopere calități 

comune și puncte comune de conexiune între ei. Scopul este, de asemenea, de a consolida 

dorința lor de a învăța și de a lucra. Astfel de elevi provin în general din clase cu număr mare 

de elevi, care nu pot avea o relație la fel de intensă, profundă și complexă din punct de 

vedere emoțional cu toți colegii lor din clasa lor. În dezvoltarea personalității elevilor, un mic 

grup de elevi de aceeași vârstă joacă un rol proeminent, care se bazează pe relații vii, care 

funcționează satisfăcător. Ca profesionist, în acest caz, elevilor ar trebui să li se ofere un 

mod special de organizare, activități de grup, în cadrul cărora să se încerce crearea de 

oportunități pentru ei de a se conecta. Utilizarea jocurilor dramatice în aceste sesiuni ar 

trebui, de asemenea, să fie considerată un instrument interesant și eficient, deoarece dacă ei 

acordă atenție unul altuia în timpul jocurilor, pot afla o mulțime de informații, care pot 

consolida legătura unul cu celălalt și cu grupul mic. 

Conținutul, metodele sesiunii de grup, rezultatele preconizate ale procesului de 

dezvoltare 

Conținutul, metodele sesiunii de grup 

Sesiunea de grup prezentată mai jos este planificată pe baza cărții lui Katalin Gabnai Jocuri 

dramatice pentru copii, tineri, adulți (Tankönyvkiadó, Budapest, 1987). 

Setul de instrumente de pedagogie dramatică poate fi aplicat într-un mod complex. Durata 

sesiunii de grup: aproximativ 2 ore. Grupul neperformant ar trebui să aleagă dintre 

următoarele tipuri de jocuri dramatice: 

• crearea de legături și încrederea  

• schimb de mesaje  

• jocuri complexe de comunicare  

• improvizație 
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Descrierea sesiunii de grup 

1. Introducere, acomodare 

Salutăm participanții, le spunem care este scopul sesiunii și le cerem să se joace 

împreună. (Dacă cineva nu are chef să se implice în jocuri, nici o problemă, 

experiența arată că după câteva minute toată lumea se joacă împreună oricum.) 

 

2.  Conectare prin muzică 

Muzică clasică, liniștitoare. Copiii se mișcă liber pe muzică, trebuie doar să se 

asigure că merg, se balansează, se rotesc în așa fel încât să nu se atingă nici măcar 

din întâmplare unul pe celălalt. Apoi, pe neașteptate, oprim muzica, jucătorii se 

opresc în poziția în care i-a găsit liniștea. Apoi muzica merge mai departe, elevii trec 

unul pe lângă altul astfel încât să atingă umerii celuilalt. Din nou muzica se oprește, 

jucătorii se opresc în poziția în care i-a găsit liniștea. În timpul următorului segment 

muzical, ei își caută o pereche și se țin de mâini, dar numai cu degetele mici. Apoi, 

întorcându-se unul spre celălalt, ei joacă un joc în oglindă. Unul dintre ei se joacă cu 

mâinile, fața, se mișcă, iar celălalt îl imită, ca și cum s-ar vedea în oglindă. 

 

3. Calea eliberării 

Următoarea sarcină este mai dificilă, dar membrii grupului o iubesc foarte mult în 

general. Ei stau lejer într-un cerc, cu o persoană în interiorul cercului. Între cei care 

stau în cerc este aproximativ o jumătate de metru. Se poate ieși din cerc în două 

direcții. Cel care stă în interiorul cercului nu știe care sunt cele două căi, unde stau 

perechile de jucători printre care se poate ieși. Dacă se îndreaptă spre direcția 

greșită, jucătorii vor ridica brațele, blocându-i calea. Esența exercițiului este că 

fiecare se concentrează pe propria sarcină. Nu au voie să facă grimase sau să râdă. 

"Oamenii-Poartă" trebuie să gândească: SE POATE IEȘI PE AICI! Iar restul: NU SE 

POATE IEȘI PE AICI! Cel care stă în cerc trebuie să se concentreze pentru a găsi 

"fisura spirituală". 

 

4. Cine este ? Și unde locuiește 

Acest joc este o parte exercițiu de memorie, o parte de fantezie. În timpul jocului, 

apare o imagine colorată a societății, care ar fi dificil de creat împreună în alte 

circumstanțe. În cazul în care elevii au chef, putem continua jocul cu descrieri 

inventate de ei. Sarcina: Cine este acesta și în ce condiții trăiește acasă? Descrie-i 

casa, povestește despre dorințele sale! Tanti: Cumpără o sută de grame de salam în 
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magazin, pe care le strecoară imediat în sacoșa uzată de plactic. Pe cap are o 

căciulă tricotată neagră, cu câteva scame albe. Geanta ei din piele artificială emană 

un miros de lavandă, catarama este strălucitoare, iar colțurile tocite sunt maro. 

Adolescentul aprinzându-și o țigără: Stă pe o bancă pe terenul de joacă înconjurat de 

colegii săi, fumează cu gesturi spectaculoase și povestește cât de bună este viața lui 

pentru că părinții îi permit să fumeze și, ocazional, să bea alcool. Tricoul, blugii, 

adidașii lui urmează cea mai recentă modă. Bărbat de patruzeci de ani: geacă de 

piele elegantă, păr grizonat, creț, blugi, pantofi din piele. Iese din mașină și se 

grăbește spre fetița lui la școală. Tânără: Mâinile ei sunt decorate cu unghii artificiale 

cu un model discret, mirosul ei este unic, plăcut, ciorapii ei sunt impecabili, ținuta ei 

este viclean de simplă, ochii ei sunt pictați cu grijă. În mâinile sale este o carte 

scumpă de limbi străine, dintre care primele treizeci de pagini au fost folosite mai 

demult, restul nici măcar nu au fost deschise. 

 

5. Jocul reporterului (Să explicăm ce trebuie să facă un editor sau un reporter) 

O parte a grupului este chemată deoparte. Să stabilim cu ei exact cu privire 

momentele principale ale unui eveniment aparent realist, de exemplu, circumstanțele 

jafului unui magazin de modă. Trebuie să existe, de asemenea, un martor ocular sau 

doi. Grupul chemat deoparte se întoarce acum la ceilalți și, împreună cu martorii 

oculari, încep să explice fervent. Sunt selectați doi reporteri dintre ceilalți, care 

încearcă să facă un reportaj cu martorii oculari selectați. Între timp, nici în mulțime nu 

este liniște și este cu siguranță dificil să vorbești la microfon. Se aleg doi redactori 

cărora cei doi reporteri le spun ce cred ei că s-a întâmplat. Ei au 30 de secunde 

pentru a face acest lucru. Acum, editorilor li se oferă un minut și jumătate pentru a 

formula și citi știri scurte în programul de știri, dar nici ei nu au voie să vorbească 

unul cu celălalt. Ei citesc cele două știri cu voce tare. Vor fi multe de discutat pentru 

a înțelege cauzele variațiilor și distorsiunilor. 

 

6. Jocuri semantice, constatări neconvenționale 

Elevii ar trebui să facă declarații în conformitate cu următoarele afirmații 

"neconvenționale": 1. Sunt ferm. 2. Ești încăpățânat. 3. El este prost. 4. Am idei 

interesante. 5. Ești deosebit de vorbăreț. 6. Se comportă scandalos. Elevii ar trebui 

să formeze echipe dacă este posibil. (În cazul unui grup mai mic, este, de asemenea, 

posibil să joace individual.) Citiți cu atenție următoarele propoziții "eu" și căutați 

propozițiile corespunzătoare pentru "tu" și "el". Declarațiile "eu" – poți alege dintre ele: 
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1. Nu dansez prea bine. 2. Sunt optimist. 3. De obicei, mă alătur opiniilor altora. 4. 

Cred că este important să fii bine îmbrăcat. 5. Am o imaginație vie. 6. Mă enervez 

uneori. 7. Îmi place să urmăresc ce se întâmplă în vecini. 8. Îmi susțin drepturile. 9. 

Sunt un pic mai plinuță decât ar trebui. 10. Uneori interpretez adevărul în sens larg. 

11. Uneori îmi amân lucrurile până a doua zi. 12. Nu mă conformez obiceiurilor 

sociale. 

Împreună, ei pot discuta apoi în discursul cui are loc această "conjugare 

neconvențională". Care este motivul? Vă amintiți cazuri specifice? 

 

7. Crearea de reclame are loc în perechi, grupuri mai mici 

Elevii ar trebui să aleagă produsul care urmează să fie promovat, care poate fi atât 

real, cât și imaginar. Ei au un minut și jumătate pentru a prezenta reclama. Este 

important ca jocul să aibă o structură bună, ingenioasă, executată fără probleme. 

 

8. Exercițiu de imaginație cu povești despre origini 

La întrebarea pusă de conducătorul de joc apar uneori răspunsuri pline de fantezie, 

bazate pe mit. Răspunsul este solicitat în scris la activitatea de grup. De exemplu: 

De cât timp miaună pisica? De ce au oamenii o inimă? 

 

9. Joc de metacomunicare 

Sarcina este dată elevilor pe o foaie și necesită câteva minute de pregătire.  

Spune: "SCANDALUL A IZBUCNIT." Le spui profesorului și colegilor: " Vecinii au 

început circul obișnuit de weekend.- "Păi, vedeți, au găsit ce am făcut noi acolo, dar 

nu au decât să fie supărați, au meritat. Spune: "CINA TA ESTE GATA." Le spui 

profesorului și colegilor: "Chiar dacă te doare capul, tot trebuie să mănânci. Vino! - 

"Lua-te-ar diavolul, de ce nu poți să ții cura de slăbit?" Ia această jumătate de gulie și 

un morcov, mănâncă asta! Deci, puteți spune doar aceste propoziții scurte, dar puteți 

comunica în orice alt mod imaginabil. În următoarea parte a jocului, ar trebui să 

utilizați doar vocea. Spune: DAR TE IUBESC! Comunică: Ești idiot, iar ai ratat! 

Spune: ISUSE, ASTA ESTE TOT?  Comunică: Mi-ai adus cadou chestia asta mică? 

 

10. Jocuri cu fotografii 

Pentru următorul joc, trebuie să colectați destul de multe fotografii care descriu figuri 

și fețe. Le puteți colecta și lipi pe o coală de carton, dar le puteți colecta și electronic, 

proiectând colecția. Indiferent de modul în care organizăm colecția de imagini, seria 
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ar trebui să fie alcătuită astfel încât participanții să aibă cea mai largă selecție 

posibilă și personajele să stârnească imaginația participanților. La selectarea 

imaginilor, este, de asemenea, necesar să se țină seama de faptul că membrii 

grupului trebuie să aibă contact cu diferite caractere; deci ele trebuie să reflecte 

caracteristici, sentimente și gânduri care sunt valabile și astăzi. În același timp, 

fețele, figurile prezentate în fotografii nu au istorie, așa că la întrebarea cine sunt, 

liderul nu poate da nici un răspuns. Jocul începe cu elevii care selectează o 

fotografie pe care o privesc atent.Trebuie să încerce să-și formeze o imagine a 

persoanei din fotografie. Să stabilească statutul social, vârsta, ocupația, condițiile 

sociale. Jocul poate fi continuat în mai multe moduri, de exemplu, putem alege, de 

asemenea, următoarea versiune: fiecare participant își exprimă gândurile cu privire 

la imaginea pe care o alege, în timp ce ceilalți se uită, de asemenea, la fotografia în 

discuție. Apoi, membrii grupului își pot exprima, de asemenea, opinia cu privire la 

fotografie. 

 

11. Închiderea sesiunii 

 

Pentru a încheia sesiunea, întrebați cursanții care joc a fost cel mai apropiat de ei. A 

fost ceva la care nu au participat sau nu le-a plăcut să participe? În concluzie, cum s-

au simțit în legătură cu această sesiune? 

 

Rezultatul preconizat al procesului de dezvoltare 

Jocurile dramatice în sesiuni de grup aduc beneficii tuturor participanților, deoarece jucătorii 

câștigă experiențe împreună, într-o comunitate, care îi ajută să se integreze în grup. Ei se 

educă în autocunoaștere, respect pentru demnitatea umană, încurajează gândirea 

independentă, curajul de a crea. Din modul de joc, rezultă că, în ochii participanților, 

abilitățile de observare, imaginația, menținerea regulilor, conștientizarea situației și abilitățile 

de luare a deciziilor, mișcarea ușoară și expresivă și vorbirea clară devin valori. Utilizarea 

instrumentelor de pedagogie dramatică nu este singura modalitate de a dezvolta coeziunea 

de grup, ci este doar o opțiune care merită explorată. Doar le-am deschis apetitul elevilor, 

dar sperăm că membrii grupului s-au apropiat între ei și s-a creat o relație de încredere și 

între profesor și elevi. Utilizarea instrumentelor de pedagogie dramatică poate fi 

recomandată din toată inima în sesiunile de grup, deoarece, datorită naturii și instrumentelor 

jocurilor de teatru, ele ajută jucătorii să devină cât mai bogați ca personalitate, să aibă o 
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imagine mai realistă despre ei și despre lume, fără a pierde seninătatea necesară pentru o 

viață ulterioară. 

 

Număr de repetiții ale activității  

Sesiunea prezentată în cadrul activității a fost implementată de peste 10 ori. 

 

Metoda de lucru 

Prelegeri ale profesorilor, discuții, dezbateri, ilustrații, joacă, observație, sistematizare, lucru 

în grup cooperativ. 

 

Timp necesar pentru realizarea activității 

Atelierul de experiență ar trebui să aibă loc de cel puțin 3 ori. Intervalul de timp al unei 

sesiuni este de 2 x 45 de minute. 

 

Materiale necesare 

Tablă sau flipchart, coli A4, etichete, carioci, pixuri, adezivi, post-it. 

 

Resurse umane necesare  

Un profesor conducător de grup, un ajutor. 

 

Autorul activității 

Bulcsú Erőss pedagog – Fundația Amőba  
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ACTIVITATEA 6: MUZICĂ ȘI EMOȚII   

 

Scopul activității 

Creșterea performanței elevilor din grup folosind metode de terapie prin muzică cu scopul de 

a-i încuraja să performeze mai bine în perioada următoare, ajutându-i să-și dezvolte diferitele 

abilități. Scopul activității este: 

• dezvoltarea inteligenței emoționale,  

• consolidarea relațiilor sociale, 

• dezvoltarea competențelor personale si sociale: 

o conștiința de sine (autocunoaștere, stimă de sine, încredere în sine)  

o empatie (înțelegerea celorlalți, recunoașterea nevoilor lor, tensiuni emoționale     

percepție), motivație  

o abilități sociale (comunicare, cooperare, spirit de echipă). 

Scopul sesiunii este de a-i face pe tinerii subperformanți să se cunoască mai bine prin 

muzică, emoțiile și gândurile transmise de muzică. Muzica este un instrument potrivit pentru 

acest lucru, deoarece se conectează cu ușurință cu lumea noastră interioară, abordându-ne 

direct emoțiile. Evocă amintiri, imagini, sentimente, care ne ajută să ne apropiem mai mult de 

sentimentele lor. Accesul la emoții, înțelegerea lor servește la dezvoltarea cunoașterii 

noastre de sine și la înțelegerea emoțiilor altor oameni. 

 

Justificare profesională 

Școala este o organizație complexă, care poate dezvolta anumite conflicte interne chiar și 

numai din cauza acestei complexități. De exemplu, orientările actuale privind educația, spre 

deosebire de sensibilitatea la diferențele individuale, care îi afectează cel mai mult chiar pe 

tinerii din proiectul nostru, deoarece, după ce intră în gimnaziu, copiii cu performanțe slabe 

pot experimenta un fel de "deziluzie" cu privire la școală, încearcă să încetinească acest 

proces, sau eventual să-l evite sau să le arate tinerilor care sunt deja prinși în această 

capcană o cale de ieșire prin activitatea descrisă detaliat mai jos, dedicată elevilor cu 

performanțe slabe. În cursul activității și al sesiunilor pe termen lung, profesorul îi ajută pe 

elevii cu performanțe slabe, dar altfel talentați: pentru tânărul neperformant, dar altfel 

talentat, aplică un set complex de criterii necesare de ajutorare a talentelor, cu 

acompaniament personal timp de câteva luni, chiar ani, discuții ajutătoare, coordonare 

personalizată; asigură dezvoltarea și îmbogățirea domeniilor de talente remarcabile ale 

tinerilor slab performanți, dar altfel talentați, și ajută la posibila participare a acestora la 

programe individuale și de grup; ajută elevul să activeze în mod activ activitatea școlară, să-
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și crească performanța. Educatorul care se ocupă de acest tip de elev este, prin urmare, 

facilitatorul/protectorul care, pe lângă talentul neperformant, este cel mai important pilon al 

întregului sistem. El este cel care ajută, susține talentul neperformant (și alți educatori, colegi 

care îl dezvoltă) în punerea în aplicare a planului său individual de dezvoltare. Apropo, nu 

este de așteptat ca acest tip de educator să fie cel mai bun specialist în oricare dintre 

domeniile de interes pentru talentele neperformante. El este însă foarte competent să ofere 

cât mai mult sprijin posibil, personal, în scris, individual sau într-un grup, având informațiile 

corecte, cunoscând punctele forte, domeniile, obiectivele, mediul familial și școlar al elevilor 

cu performanțe slabe – în măsura în care este necesar și la momentul potrivit, mobilizând 

părinții, dirigintele, profesorul de specialitate, colegii. Profesorul care se ocupă de talente 

neperformante susține avansarea acestui tip de elev cu o atitudine empatică, utilă, pozitivă, 

caută soluția care i se pare necesară, are un simț critic constructiv și este, de asemenea, 

capabil să ofere feedback eficient elevilor care participă la bune practici.Activitatea 

prezentată aici prezintă un set de exerciții compilate de profesori care au fost implicați în 

acest sistem timp de unul sau mai mulți ani prin activitățile lor de dezvoltare în grup, pentru 

a-și ajuta colegii profesori, pentru a participa la transmiterea de exemple bune, pentru a-i 

inspira pe alții și pentru a îmbogăți procesul de susținere a talentelor cu propria experiență. 

Scopul și sarcina activității prezentate arată în mod clar că programele ajută la dezvoltarea 

talentelor neperformante într-un mod complex sau își pot exercita efectele de dezvoltare - și, 

prin urmare, benefice  - într-un domeniu separat de activitate. 

 

Număr de repetiții ale activității  

Nenumărate, cu un partener extern 

 

Grup țintă 

Bunele practici sunt recomandate copiilor de 13-15 ani cu implicarea unui grup de 7-10 

persoane. 

 

Locație  

O sală pentru 10-15 persoane. 

 

Prezentarea activității 

Grupul în care profesorul specialist ține sesiunea de grup poate avea maximum zece 

persoane, dar numai dacă într-adevăr este nevoie. În ceea ce privește distribuția de gen, 

merită să ne străduim să o facem aproximativ egală în grup. De asemenea, este bine dacă 
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sunt de vârste apropiate, merită aleși astfel încât o grupă de vârstă să fie majoritară. Modul 

în care personalul profesionist reușește să organizeze copiii de aproximativ aceeași vârstă 

într-un grup, va contribui foarte mult la faptul dacă reușesc sau nu să se transforme într-o 

echipă într-un timp scurt. Nimic nu va dovedi acest lucru mai bine decât faptul că ei vor 

păstra legătura și în afara activităților de grup. Copii talentați neperformanți tind să aibă o 

gamă largă de interese. În cea mai mare parte, băieții sunt interesați mai mult de informatică, 

dar toți au interese și în alte direcții. Printre ei poate există un băiat care scrie în mod regulat 

poezii și basme, poate există un băiat care se ocupă de natură în profunzime și poate există 

și un băiat, deși mai puțin probabil, care este preocupat de politică, probleme sociale. Unii 

dintre membrii grupului poate fac sport în mod regulat și mai mulți probabil că învață să 

cânte la un instrument muzical. Fetele din grup sunt mai interesate de științele umaniste și 

arte. Ele sunt implicate în scriere creativă, actorie, muzică (instrument, canto solo, cor) și 

limbi străine în timpul liber, cu toate acestea, în ciuda numeroaselor activități extracuriculare, 

performanța lor la școală lasă de dorit, chiar și la materii de care se ocupă în detaliu după-

amiaza. Majoritatea vor veni la întâlniri întotdeauna cu mare curiozitate și vor fi deschiși și 

motivați să primească noi cunoștințe și experiențe. 

  

Conținutul ocupației, metodele, rezultatele preconizate ale procesului de dezvoltare 

Durata sesiunii: de obicei 2 ore 

 

Desfășurarea sesiunii 

Acomodare, salutarea grupului. Descrierea subiectului (care va fi abordat) și programului 

sesiunii. Discutarea și înregistrarea regulilor grupului. Întrebare de acomodare: cu ce 

sentimente, în ce dispoziție a venit fiecare la întâlnire? Selectarea imaginilor - putem folosi 

pachetul de cărți de joc Getting Acquainted pentru această sarcină. Fiecare alege una din 

imaginile așezate pe masă, în funcție de starea sa de spirit, iar apoi spune de ce a ales-o. 

Prezentarea unui invitat (să zicem, clarinetist), urmată de o prezentare a instrumentului 

muzical, prezentarea pieselor. Prezentare de instrumente – clarinetistul invitat (să zicem) își 

prezintă instrumentul. El vorbește despre lucrările interpretate (autorii operelor, condițiile 

genezei lor, muzica contemporană). După aceea, o lucrare selectată arbitrar de către invitat 

va fi interpretată în cadrul unui mini-concert, prin care se înțelege o interpretare concertistică 

a lucrărilor. După aceea, va avea loc o conversație despre lucrările efectuate, sentimentele 

pe care le evocă, adică încercăm să stabilim o conversație liberă despre piese cu membrii 

grupului. Putem adresa următoarele întrebări în această privință: 

• ce ai simțit în timp ce ai ascultat piesa?  
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• ce sentimente ai avut?  

• ce ți-ai amintit legat de piesă?  

• ce gânduri ai avut? 

După aceea, în cadrul unei conversații ghidate, vor fi abordate următoarele subiecte: emoții 

de bază, diferențe dintre emoții pozitive, negative, sentimente, gânduri, importanța exprimării 

emoțiilor, modalități de comunicare a emoțiilor.  

După aceea, jucăm un joc cu talentele neperformante ale grupului, al cărui titlu este schimbul 

de sentimente, durata sa este de 10-15 minute și folosim următoarele instrumente: hârtie, 

creion. Fiecare  extrage cîte 3 bilețele pe care sunt indicate diferite sentimente. Bilețelele pot 

fi schimbate cu altele după bunul plac, dar este permis doar un schimb unu-la-unu. La 

sfârșitul schimburilor, toată lumea spune ce "sentimente" a primit inițial, ce a schimbat cu ce, 

sau ce ar fi vrut să schimbe și cât de mult îi sunt caracteristice. Titlul următorului joc este 

jocul de limbaj corporal. Un membru al grupului extrage unul din bilețelele făcute pentru jocul 

anterior și, folosind mijloacele de comunicare nonverbală (limbajul corpului, mimica, 

gesturile), prezintă sentimentul de pe etichetă membrilor grupului, care încearcă să-și dea 

seama ce sentiment este. În încheiere, toată lumea povestește despre experiențele 

acumulate în întâlnirea de grup, apoi urmează încheierea întâlnirii. 

Tema sesiunii de grup de dezvoltare este muzica și emoțiile. La începutul sesiunii de grup, 

elaborăm împreună regulile sesiunii, le scriem pe un flipchart și apoi le semnăm cu toții. 

Reguli care sunt obligatorii pentru toți cei acceptați în sesiune: 

• atenție reciprocă, 

• deschidere, 

• dreptul de a spune pas,  

• acceptare, 

• nu judecăm. 

Pentru sarcina de selecție a imaginii, putem folosi pachetul de cărți de joc Getting 

Acquainted, care este un pachet de imagini colorate care poate fi obținut de la orice magazin 

specializat în jocuri. Să ne cunoaștem este format din 56 de cărți, fiecare cu o imagine 

colorată și o întrebare. Imaginile sunt diverse, pline de umor, interesante, inspiratoare, 

provoacă ușor imaginația și creativitatea participanților la joc. Invitatul sesiunii, așa cum este 

indicat la început, trebuie să fie un clarinetist, un profesor cunoscut și recunoscut al unei 

școli gimnaziale profesionale cu profil muzical. Este important ca acest tip de activitate să fie 

condusă de un educator care este el însuși profesor de muzică, deoarece în acest fel nu 

este dificil pentru el să găsească un artist din cercul său de cunoștințe care se angajează să 

coloreze munca de grup a talentelor neperformante cu muzică live. În general, colegii sunt 
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bucuroși să accepte invitația, care este extrem de binevenită în primul rând datorită faptului 

că muzica live poate oferi o experiență mult mai intensă și mai puternică decât muzica 

ascultată de pe o înregistrare. În prezentarea sa de câteva minute, invitatul vorbește despre 

cum a ajuns într-o carieră în muzică, care au fost cele mai importante etape ale carierei sale, 

ce face în ultima vreme. La prezentarea instrumentului (în cazul nostru, clarinetul), poate 

atinge următoarele subiecte: 

• familia de instrumente de suflat din lemn (patru instrumente principale în orchestra 

simfonică, instrumente înrudite), 

• utilizarea și aplicarea instrumentelor de suflat din lemn în diferite perioade ale istoriei 

muzicii, 

• istoria dezvoltării clarinetului, 

• structura clarinetului, cum se cântă la el, 

• repere ale literaturii de clarinet, 

• unde este folosit (orchestră simfonică, fanfară, muzică populară, jazz). 

La prezentarea pieselor, invitatul ar trebui să vorbească despre autorii operelor, 

circumstanțele în care au fost create lucrările, structura lor și muzica contemporană: de 

exemplu, dacă, să zicem, opera lui Béla Kovács: Hommage á J. S. Bach este prezentată 

elevilor, atunci este absolut necesar să spunem că autorul lucrării, adică Hommage á J. 

S.Bach, este Béla Kovács, clarinetist și profesor de muzică, câștigător al premiului Kossuth. 

Din 1975 este profesor de clarinet la Academia de Muzică Franz Liszt, iar din 2008 este 

profesor emerit. În plus față de activitatea sa didactică, el a susținut în mod regulat concerte 

și a publicat mai multe manuale de clarinet (Exerciții de scală de zi cu zi pentru clarinet, 

Studiez clarinetul I, II). El a creat transcrieri pentru clarinet din lucrările multor autori și are un 

număr semnificativ de lucrări proprii. Lucrarea prezentată este una dintre piesele din seria 

Hommage, care este un studiu al stilului și îl comemorează pe J. S. Bach.  

Interpreții invitați, mai ales dacă sunt clarinetiști, sunt bucuroși să aleagă piesa lui Gergely 

Vajda Tremur de lumini și umbre, iar în acest caz trebuie spus că acest compozitor a 

compus piesa sa Tremur de lumini și umbre în 1993, la vârsta de douăzeci de ani. Este unul 

dintre cei mai talentați membri ai generației de mijloc a compozitorilor, clarinetiștilor și 

dirijorilor maghiari. Fiind clarinetist, a fost interesat atât de posibilitățile tradiționale, cât și de 

cele moderne ale instrumentului, pe care le încearcă în această piesă. Lucrarea, intercalată 

cu efecte și tonuri speciale, se caracterizează prin schimbări dinamice excesive, extreme. 

Piesa prezintă, de asemenea, elemente de zgomote și imitații ale sunetului instrumentelor 

populare (cimpoi, fluier din stuf). Compozitorul implică interpretul în lucrare, dând mână 

liberă, în anumite limite, repetării fiecărui motiv, în ceea ce privește durata și numărul de 
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repetări. Este foarte important ca invitatul să prezinte și partitura, unde va intra în mai multe 

detalii despre caracteristicile muzicii contemporane și despre modul în care muzica timpului 

nostru oferă cea mai mare libertate imaginației noastre de a se avânta, deoarece nu există 

convenții stabilite pe care trebuie să le respectăm. 

După ascultarea lucrărilor,se poate vorbi liber despre sentimentele, gândurile evocate de 

cele două piese muzicale. Urmează o discuție ghidată pe următoarele teme: 

• emoții de bază (bucurie, tristețe, furie, frică, surpriză, dezgust)  

• creșterea vocabularului nostru descriind sentimentele noastre, ceea ce ne ajută să ne 

articulăm sentimentele mai precis (dacă nu obținem ceea ce ne dorim, dacă obținem 

ceea ce ne dorim) – colectarea comună a acestora 

• diferența dintre sentimente, gânduri  

• importanța exprimării emoțiilor  

• modalități de comunicare a emoțiilor 

Apoi vine jocul care se intitulează schimb de sentimente. Pentru joc, pregătim bilețelele în 

avans, pe care scriem sentimente negative (nefericit, pesimist, nemulțumit, tulburat, trist, 

enervat, tensionat, nervos, morocănos, agitat, feroce, pesimist, neajutorat, pasiv, 

disprețuitor, anxios, oribil, neliniștit, speriat, feroce) și pozitive (fericit, energic, vesel, deschis, 

optimist, mulțumit, plin de speranță, genial, pașnic, recunoscător, emoționat, vesel, lipsit de 

griji, plin de viață, pasional, încântat, uimit, visător, mirat, plin de speranță) în proporții 

aproximativ egale. Sunt extrase trei bilețele de persoană, pe care au fost scrise sentimentele 

enumerate mai sus. Bilețelele pot fi schimbate cu altele după bunul plac, dar este permis 

doar un schimb unu-la-unu. La sfârșitul schimburilor, toată lumea spune ce "sentimente" a 

primit inițial, ce a schimbat cu ce, sau ce ar fi vrut să schimbe și cât de mult îi sunt 

caracteristice. Esența jocului de limbaj corporal este că unul dintre membrii grupului 

extrage unul din bilețelele făcute pentru jocul anterior și, folosind mijloacele de comunicare 

nonverbală (limbajul corpului, mimica, gesturile), prezintă sentimentul de pe etichetă 

membrilor grupului, care încearcă să-și dea seama ce sentiment este. Expresiile faciale, 

mișcările care însoțesc emoțiile ajută la comunicarea emoțiilor. După joc, vom face o listă cu 

acestea. La sfârșitul întâlnirii de grup, fiecare poate spune cum s-a simțit, cu ce experiențe 

se va întoarce acasă. Aproape fără excepție, întâlnirile de grup au loc într-o atmosferă bună, 

la închiderea întâlnirii, într-o proporție covârșitoare toată lumea va oferi feedback pozitiv: 

• atmosfera a fost bună, 

• am primit informații noi,  

• mi-a plăcut cel mai mult jocul de limbaj corporal,  

• ne-am cunoscut mai bine.   
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Copiii cu performanțe slabe ascultă cu interes și curiozitate atât spectacolul de instrumente, 

cât și mini-concertul. Ei vor avea o mulțime de întrebări pentru vorbitor, care va pune, de 

asemenea, o mulțime de întrebări ale copiilor, făcând prezentarea interactivă în același timp. 

Experiența este că și copiii se implică în conversație în moduri cu mult dincolo de 

caracteristicile grupei lor de vârstă. Ei se bucură de sarcini. La întrebarea "Ce gânduri a trezit 

muzica în voi?" se dau de obicei cele mai diverse și mai interesante răspunsuri, care arată 

că imaginația lor a fost  stimulată cu succes. 

Comunicarea și cooperarea funcționează, de obicei, fără probleme pe tot parcursul sesiunii 

de grup. Este, de asemenea, o experiență foarte bună pentru profesorul conducător de grup 

să lucreze întotdeauna cu acest tip de copii, deoarece în cea mai mare parte sunt foarte 

deschiși și activi în timpul activităților de grup. 

Deși aproape întotdeauna acceptăm în regulile grupului dreptul de a spune "pas", deobicei 

toată lumea participă la jocuri și sarcini.  

Atunci când planificați o sesiune de grup, merită să țineți cont de trei aspecte: 

• caracteristicile de vârstă ale grupei de vârstă 13-15 ani,  

• la această vârstă, elevii doresc / pot vorbi mai puțin despre sentimentele și 

gândurile lor, 

• baza de cunoștințe ar trebui să fie interesantă și acceptabilă. 

Pentru subiectul sesiunii, merită căutate în mod intenționat exerciții, jocuri care vor ajuta la: 

• acumularea experiențelor de autocunoaștere,  

• familiarizarea cu propriul stil de comunicare,  

• dezvoltarea expresivității verbale,  

• colaborarea într-o echipă. 

Elementele întâlnirii de grup, prezentarea instrumentului, mini-concertul, discuțiile și jocurile 

servesc nu numai obiectivelor de dezvoltare, ci și experienței comune. Păstrarea raportului 

dintre elementele individuale se va dovedi a fi bună, deoarece în acest fel nu va fi nevoie să 

se schimbe cursul întâlnirii. 

Unul dintre numeroasele instrumente pentru dezvoltarea personalității este dezvoltarea 

muzicii, fie că este vorba de ascultarea muzicii sau redarea activă a muzicii. Potențialul 

activităților de grup muzical este enorm, iar rezultatele așteptate ale dezvoltării sunt multiple 

și bogate. Rezultatele preconizate ale procesului de dezvoltare:  

• extinderea cunoștințelor, 

• nivel mai ridicat de autocunoaștere, stimă de sine realistă, o mai mare încredere 

în sine,  

• comportament mai empatic,  
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• dezvoltarea abilităților sociale (comunicare, cooperare, spirit de echipă) 

 

Metoda de lucru 

Prelegeri ale profesorilor, discuții, dezbateri, ilustrații, joacă, observație, sistematizare, lucru 

cooperativ în grup. 

 

Materiale necesare 

Creion, hârtie, instrumente muzicale, pachet de cărți  de joc Getting Acquainted. 

 

Timp necesar pentru realizarea activității 

Activitatea ar trebui să aibă loc de cel puțin 2 ori. Intervalul de timp al unei sesiuni este de 2 x 

45 de minute. 

 

Resurse umane necesare  

Un profesor specializat ca și conducător de grup, un profesor de muzică invitat, un excelent 

cunoscător al unui instrument muzical. 

 

Autorul activității 

Bulcsú Erőss pedagog – Fundația Amőba  
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ACTIVITATEA 7: PROGRAM DE MANAGEMENT AL TALENTELOR PENTRU 
PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII  

 

Scopul activității 

Scopul programului este de a dezvolta elevii interesați de științele naturii, în special biologia, 

dar și elevii cu performanțe slabe la alte discipline. Elevii subperformanți talentați au în 

școală perfomanțe sub capacitățile lor, dar în același timp au o mulțime de cunoștințe în 

zona lor de interes. Scopul programului de susținere a talentelor este de a dezvolta în 

continuare punctele forte ale copilului talentat, de a îmbunătăți domeniile care urmează să fie 

dezvoltate, de a stimula gândirea creativă, de a dezvolta motivația de învățare. Un alt 

obiectiv este ca elevii să conducă prin exemplu cu stilul lor de viață și comportamentul lor de 

sănătate. Un aspect important al dezvoltării programului a fost acela că, pe lângă dobândirea 

experiențelor comune și consolidarea coeziunii, îndeplinirea sarcinilor ar putea fi 

demonstrată în cel mai informal mod și în cea mai creativă formă posibilă. Programul ia în 

considerare cunoștințele dobândite de elevi în clasă, cu toate acestea, prin explorarea de noi 

interfețe, îmbogățește structura de cunoștințe stabilită în mediul tradițional într-un mod 

complex. Principiul de bază este ca acești  să se simtă confortabil în sesiuni, să 

experimenteze bucuria descoperirii. 

 

Justificare profesională 

Pentru a ști ce putem face pentru noi înșine, avem nevoie de informații profesionale 

credibile. Să știe exact când, cum și cui să se adreseze. Sănătatea noastră este determinată 

de cinci factori: abilitățile noastre fizice (22%), statutul nostru social (24%), impactul asupra 

mediului (7%), sistemul de sănătate (11%) și stilul nostru de viață (36%). În cea mai mare 

parte, sănătatea noastră depinde de noi. Putem modela modul în care trăim, ceea ce poate 

influența, de asemenea, unele dintre abilitățile noastre fizice. De aceea încercăm să o 

realizăm prin activități extracurriculare și în clasă. Reținerea acestui lucru este deosebit de 

importantă pentru un educator, deoarece pot exista multe probleme de sănătate în rândul 

copiilor, care se pot datora motivelor legate de mediu și de stilul de viață, care necesită 

cunoașterea vieții de zi cu zi a elevului pentru a le înțelege. David Seedhause definește 

sănătatea astfel: starea optimă de sănătate este egală cu setul de condiții în care un individ 

poate dezvolta totalitatea oportunităților care i se oferă. Aceste condiții includ faptul că 

individul are acces la alimente adecvate, este protejat de capriciile vremii, are acces la toate 

informațiile care au un impact asupra vieții sale și are abilitățile de a procesa aceste 

informații. În plus, ei trebuie să înțeleagă că oamenii nu sunt izolați unul de celălalt, ci sunt 
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ființe sociale, astfel încât pentru realizarea propriului potențial se poate merge până la a-i 

împiedica pe alții să facă același lucru. 

În munca de zi cu zi, este necesar să ne amintim această definiție, iar dacă elevul nu 

procedează așa cum ar putea, să punem întrebarea dacă există toate condițiile pentru ca el 

să se desfășoare. 

În planul de promovare a sănătății, primului ajutor îi este, de asemenea, acordat un accent 

mare și deosebit. Oricine, oriunde se poate confrunta cu o situație în care trebuie să ajute un 

partener rănit. Prin urmare, este foarte important ca un număr cât mai mare de elevi să aibă 

unele abilități de prim ajutor de bază. Scopul primului ajutor este de a reduce incidența 

daunelor asupra sănătății pe termen lung care pot fi prevenite, pe lângă dobândirea de 

competențe și cu ajutorul acestui lucru. În România, un număr mare de persoane mor din 

cauza morții subite cardiace, iar 80% dintre acești pacienți ar putea fi salvați prin asistență în 

timp util. Dacă o persoană are nevoie de resuscitare, fiecare minut care trece între încetarea 

circulației și începerea resuscitării reduce șansele de supraviețuire ale pacientului cu 10%. 

Primul ajutor este esențial, deoarece în multe situații grave, care pun viața în pericol, primele 

trei minute sunt decisive. Intervalul în care asistența medicală ajunge la fața locului doar în 

cele mai rare cazuri. În acest caz, ajutorul oferit de nespecialist poate fi salvator. 

 

Grup țintă 

13-20 de ani, 10-20 de persoane 

 

Locație 

Sală pentru 10-20 de persoane, în aer liber – parc, pădure. 

 

Prezentarea activității 

În cadrul programului de promovare a sănătății, prezentăm 

activități îmbogățite, subiecte, idei de proiecte și metode de 

procesare a acestora care se bazează pe abilitățile diverse 

ale elevilor și îi ajută să se dezvolte optim. Ne străduim să 

prezentăm activități care să țină cont de nevoile individuale 

ale elevilor, astfel încât aceștia să poată fi potriviți pentru 

îngrijirea extracurriculară a elevilor supraperformanți talentați. 

Activitățile prezentate pot fi implementate în forma descrisă 

sau adaptată condițiilor și nevoilor locale. Sarcinile pot fi 
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gândite în continuare, completate cu sarcini suplimentare de dezvoltare. 

Există o tradiție de mai mulți ani a Zilelor Verzi. Timp de câteva zile, toată lumea, de la clasa 

pregătitoare până la absolvenți se cufundă în științele naturii și se plimbă în jurul lumii cu 

ochii deschiși. Evenimente precum expoziția de animale de companie, expoziția de postere 

și sculpturi din deșeuri, prezentare de modă din deșeuri, vizita la instituții, acțiuni de plantare 

a copacilor, clasa Eco, îmbrăcarea în culorile Pământului, Aleea Verde sunt, de asemenea, 

incluse în programul Zilelor Verzi. De asemenea, de Zilele Verzi, elevii pot gusta din latura 

ludică a promovării sănătății, elevii mai mari organizând lecții de prim ajutor, experimente 

interesante, competiții școlare și jocuri pentru cei mai mici. Sunt mulți invitați la eveniment, 

specialiști de prim ajutor, biologi, medici, lectori universitari susțin prezentări pe diverse teme 

de promovare a sănătății. 

 

Cooperarea strânsă cu universitățile, vizitele la universități și prelegerile profesorilor 

universitari sunt activități importante. Astfel, există o strânsă colaborare cu Universitatea 

Babeș-Bolyai, Universitatea Sapientia și Universitatea Semmelweis din Budapesta. Elevii la 

medicină de la Universitatea Semmelweis țin prelegeri de prevenție online elevilor pe 

următoarele teme: prevenirea consumului de alcool, tutun, vaccinări, prevenirea tumorilor, 

nutriție conștientă de sănătate, diete la modă, diabet și sănătatea reproducerii. Elevii noștri 

pot participa la Zilele Porților Deschise organizate de universități, obținând o perspectivă 

asupra vieții universitare, asupra educației care are loc acolo, facilitând astfel și alegerile lor 

de carieră. 

În programul de promovare a sănătății, dispozitivele IT multimedia (computer, cameră foto, 

tablă interactivă, telefon), precum și aplicațiile multimedia (programe de editare a imaginilor 

și video)  joacă un rol important. Multimedia de pe calculator oferă un loc propice pentru 

creativitate, pentru dezvoltarea de auto-exprimare, care poate reduce rezultatele slabe. 

Activități care pot fi implementate prin instrumente IT multimedia: crearea unui montaj foto 

sau video de feluri de mâncare care îndeplinesc recomandările Farfuriei inteligente, de 

exemplu, sau utilizarea și înregistrarea unui pedometru cu o aplicație de telefon. 

În metodologia de învățare a elevilor cu performanțe slabe, a elevilor defavorizați, 

vizualizarea informațiilor este deosebit de importantă. Formele grafice, desenele, hărțile 

minții, diagramele, tabelele îi ajută pe elevi să învețe la școală. Metoda de prelucrare 

eficientă a curriculum-ului este crearea de hărți mentale. În programul de management al 

talentelor, hărțile minții sunt folosite pentru a sistematiza cunoștințele anterioare, pentru a 

procesa un subiect nou. 
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În cadrul programului de management al talentelor de promovare a sănătății, folosim și 

metoda Bingo. În mod individual, elevii desenează o grilă de bingo goală cu nouă pătrate, 

profesorul scriind pe tablă 12 cuvinte cheie din programa actuală. Elevii selectează nouă 

dintre ele și le introduc în pătratele de bingo alese. Apoi profesorul citește definițiile în ordine 

aleatorie, elevii acordă atenție cuvântului căruia i se aplică regula. Dacă ceea ce aud se 

potrivește unuia dintre conceptele alese, acesta este trecut peste. Dacă trei cuvinte 

încrucișate sunt plasate unul lângă celălalt (orizontal, vertical, diagonal), BINGO-ul este 

indicat cu o voce tare. Cu această metodă, pot fi dezvoltate vizualitatea spațială, memoria, 

abilitățile de asociere și gândirea flexibilă. 

Scopul metodei Jurnalului de Învățare este evaluarea constantă a procesului de învățare în 

ceea ce privește motivația individuală. Ca activitate, elevii fac o evidență a ceea ce au făcut 

în acea sesiune, ce le-a plăcut și de ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut și de ce. Elevii 

alcătuiesc Jurnalul din aceste foi cu notițe. Jurnalul de învățare îi ajută pe elevi să-și 

perfecționeze propria percepție asupra învățării. Din notițele unui elev, ne facem o idee 

despre caracteristicile de învățare ale elevului și atitudinea sa față de învățare. Opiniile 

pozitive sau negative evidențiază interesul și motivația elevilor. Atât elevul, cât și profesorul 

obțin informații suplimentare valoroase din notele jurnalului. Profesorul poate observa elevii 

care performează sub abilitățile lor și poate găsi motivul pentru performanțele școlare mai 

slabe. Pentru elevi este benefic deoarece încep o conversație cu profesorul. 

În managementul talentelor, o sarcină fundamentală este de a trezi și menține interesul față 

de elev, de a crea condiții în care elevul să se poată dezvolta în funcție de propriile abilități. 

Prin activitățile și metodele menționate mai sus, încercăm să dezvoltăm copii slab 

performanți, defavorizați, dar talentați.    

 

Număr de repetiții ale activității 

Sesiunea prezentată în cadrul activității a fost implementată de peste 10 ori. 

 

Metoda de lucru 

Prelegeri ale profesorilor, discuții, dezbateri, ilustrații, joacă, observație, sistematizare, lucru 

cooperativ în grup. 

 

Timp necesar pentru realizarea activității  

Atelierul de experiență ar trebui să aibă loc de cel puțin 2 ori. Intervalul de timp al unei 

sesiuni este de 2 x 45 de minute.  
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Materiale necesare. 

Creion, post-it, hârtie, laptop sau tabletă sau computer, imprimantă. 

 

Resurse umane necesare 

Conducător de grup, profesor de științe 

 

Număr de repetiții ale activității 

Practica noastră este deja considerată o metodă dovedită, deoarece am implementat 

sesiunile de 10 ori. 

 

Autorul activității  

Mónika Nagy profesor de biologie - promovarea sănătății, Colegiul Reformat Sf. Gheorghe – 

Fundația Amőba  
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ACTIVITATEA 8: DEZVOLTAREA LOGICO-MATEMATICĂ A TALENTELOR SLAB 
PERFORMANTE, DEFAVORIZATE  

 

Activitatea care susține dezvoltarea talentelor logico-matematice în asociația noastră 

înseamnă în mare parte dezvoltare logică, organizarea în comun a jocurilor care necesită 

gândire intensivă, atribuirea sarcinilor, precum și activități organizate în jurul unui anumit 

subiect. Încercăm să folosim oportunitățile oferite de activitățile conexe pentru a dezvolta cât 

mai mult creativitatea. 

 

Scopul activității 

• Consolidarea și susținerea laturii în curs de dezvoltare a copilului / tânărului talentat 

neperformant; 

• "Îmbunătățirea atmosferei" și motivația – în cazul copilului / tânărului talentat 

neperformant, experimentează sarcinile care le-au fost încredințate ca o experiență 

pozitivă, încurajând astfel dezvoltarea lor; 

• Sprijinirea și consolidarea domeniilor care nu au legătură cu talentul matematic. 

Scopul nostru este de a face din promovarea talentelor un beneficiu concret în domeniul 

științei. Pe lângă competențele matematice/logice, scopul este și dezvoltarea puternică a 

competențelor de lucru: 

• flexibilitate, 

• creativitate, 

• luarea autonomă a deciziilor,  

• încredere în sine, 

• abordare critică,  

• explorarea oportunităților, 

• simțul responsabilității, 

• capacitatea de a acționa, 

• abilități de conducere, 

• motivarea altor persoane, 

• învățarea din greseli, 

• construirea relațiilor. 

 

Grup țintă 

Diferite grupuri sunt active în asociație, astfel încât există o oportunitate de a profita de 

dezvoltarea complexă a diferitelor grupuri de colegi împreună. Tranziția între grupele de 
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vârstă poate fi, de asemenea, un model de viață reală, deoarece avem de-a face cu copii / 

tineri cu vârsta cuprinsă între 8 și 19 ani. 

 

Justificare profesională 

Societatea informațională de astăzi transmite în mod constant probleme globale și locale de 

științe naturale. Este necesar să pornim de la teme globale și să ne uităm la schimbările 

locale, unde globalul influențează schimbarea locală. Elevii și mediul lor fac parte din ceea 

ce se întâmplă la nivel global. Conform abordării, dacă putem rezolva problemele locale și 

putem oferi răspunsuri la întrebările ce apar, atunci vom contribui, de asemenea, la 

rezolvarea problemelor și dificultăților globale. În locul în care trăiesc elevii și în mediul ce 

înconjoară acest loc, sunt prezente probleme care afectează subiecte naturale și economice, 

care afectează posibilitățile de răspuns ale elevilor și mediul local. Interesul, atenția activă și 

sensibilitatea profesorilor au, de asemenea, un impact asupra interesului elevilor, prin care 

aceștia pot aprofunda subiectele și problemele științifice pe care le pot înțelege. 

Aprofundarea și munca activă pot activa resursele care doresc să facă ceva pentru binele 

comun. 

 

Metoda de lucru  

Prin utilizarea metodei proiectului, putem reduce efectele negative ale unui fundal socio-

cultural nefavorabil. Este o bună ocazie de a ajuta situațiile defavorizate, dar și de a aduce 

talentul în prim plan. Metoda este legată de educația bazată pe competențe, cu un accent 

deosebit pe dezvoltarea competențelor-cheie (comunicare, utilizarea sistemelor TIC). În 

timpul desfășurării sesiunilor, sunt necesare o monitorizare constantă, discuții comune, 

autoevaluare, automonitorizare. Ele oferă dinamică de grup. În timpul lucrului în grup, pot 

apărea situații în care participanții nu comunică, nu se înțeleg sau apar conflicte. Nu este 

necesar ca aceste lucruri să se întâmple în raport cu subiectul, dar tensiunea poate fi 

cauzată și de conflictul generat de personalități sau de dinamica și relațiile din cadrul 

grupului. Acolo merită să intervină în proces un facilitator. 

Unul dintre mediile metodologice esențiale pentru managementul talentelor și lucrul cu 

cursanții talentați este utilizarea tehnicilor de cooperare. Metoda de cooperare este definită 

ca un set de metode care transformă învățarea într-o activitate socială. Este o metodă 

excelentă și se bazează pe cooperare. Participanții la grup formulează obiective comune în 

cooperare, luând în considerare calitățile personale ale membrilor grupului, precum și nivelul 

lor de cunoștințe. Cel mai important este ca fiecare membru al grupului să ajute la atingerea 
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obiectivului, astfel fiecare elev este motivat să atingă obiectivul și să acumuleze cunoștințele 

actuale. 

 

Instrument   

de cooperare 
Descriere instrument de cooperare 

Mozaic          

de grup 

Metoda de cooperare utilizată pentru grupuri mici. Esența sa este că 

subactivitățile necesare pentru îndeplinirea scopului final, precum și părțile 

materiale, resursele, notele, ajutoarele de învățare legate de acestea, sunt 

delegate elevilor. Prin diviziunea muncii, subactivitățile efectuate de fiecare 

membru ca într-un mozaic dau în cele din urmă întregul. Echivalentul utilizat 

în cadrul grupurilor de experți mozaic. 

Rotația 

cuvintelor 
 

Rotația cuvintelor este un instrument de cooperare în cadrul unui grup care 

asigură în mod eficient participarea egală la munca de cooperare. Pentru 

început, rotația cuvintelor este încredințată câte unui elev. Astfel, prin 

practica ghidată în grup, devine firesc ca toată lumea să comenteze pe 

această temă, să pună întrebări, răspunsuri, adică să comunice cu ceilalți. 

Cvartet         

de elevi 

Una dintre cele mai informative, informale tehnici de cooperare. Este vorba 

despre membrii grupului care fac brainstorming împreună, gândesc, 

lucrează împreună la o soluție. De asemenea, aceștia ar trebui să ia notițe 

împreună și să verifice soluția împreună la sfârșitul lucrărilor. 

Rotația 

grupurilor 

Rotația grupurilor este una dintre acele metode de cooperare care 

funcționează la nivel de lucru între grupuri. Rotația grupului permite 

egalitatea de șanse să se manifeste între grupuri. Datorită metodei, 

grupurile fac o declarație pe rând, una după alta, prin reprezentanții lor, în 

același timp, în aceeași formă. Este folosit pentru a controla în comun 

activitatea internă a grupurilor mici sau pentru a rezuma participările, 

întrebările acestora. 

Mozaic         

de experți 

Mozaicul de experți este o metodă între grupuri mici care se bazează pe 

împărțirea resurselor în scopuri de conținut (adică materia de curs) între 

grupuri. Împărțirea părții de conținut destinată prelucrării și stăpânirii în 

comun este posibilă în tot atâtea moduri în care este elaborat un plan de 

proiect de cooperare. Mozaicul expert este echivalentul mozaicului de grup 

aplicat la nivelul grupurilor. 
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Prezentarea activității 

Activitatea 1 - Schimbare climatică 

Schimbările climatice și lupta împotriva acestora sunt acum o parte integrantă a vieții copiilor 

noștri. Zilnic, ei se confruntă cu un potop de informații care disecă aceste subiecte. Este 

important ca ei să audă cât mai multe despre asta, ca informațiile mai relevante să ajungă în 

mediul lor. Cu toate acestea, nu contează deloc cât de mult și cum vorbim despre asta, 

deoarece, dacă e prezentată prea negativ, se poate dezvolta o viziune fără speranță asupra 

viitorului. Este mai bine să se ofere o imagine care se bazează pe fapte și are potențialul de 

a îmbunătăți mediul și de a face parte din viața lor de zi cu zi. 

Etapele activității : 

Pasul 1: grupul colectează și sistematizează cunoștințele deja dobândite (brainstorming); 

Pasul 2: cu ajutorul conducătorului atelierului, grupează factorii, oferind exemple practice 

de schimbări climatice; 

Pasul 3: fluctuații interne (acoperire cu nori, precipitații, temperatură etc.) măsurători și 

originea lor, prezentare istorică; 

Pasul 4: factori externi - activitate solară, erupții vulcanice - Soarele ca stea, rolul său în 

formarea vieții si influența ei, erupții vulcanice, funcționarea plăcilor tectonice; 

Pasul 5: formarea efectului de seră, pericolele, modelarea. 

Este important să discutăm cursul acțiunilor, să dezbatem argumentele, să acceptăm ideile 

coechipierului fără a pierde timpul. Cea mai mare provocare este cum să prezentăm 

conceptul de schimbări climatice în contextul său complet, pe baza pașilor enumerați. 

 

Materiale necesare 

Carton, carioci, hârtie autoadezivă. 

 

Activitatea 2 - Construirea unei case vechi ecologice  

Împreună cu participanții la atelier, organizăm o excursie de studiu la Ópusztaszer, unde 

rămășițele vieții la țară pot fi văzute în muzeul în aer liber. Stilul de viață, funcționarea 

comunității sătești și viața de zi cu zi într-un mod prietenos cu natura. 

Etapele activității : 

Pasul 1: pe baza a ceea ce au experimentat, cursanții își împărtășesc ideile, 

sentimentele, experiențele; 

Pasul 2: pe baza experienței deja acumulate, se elaborează un plan pentru o casă 

ecologică; 

Pasul 3: pe baza planului, ei modelează casa pe baza unei machete. 
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Sarcina ne ajută să împărtășim experiențele dobândite în viața de zi cu zi, iar munca de 

cooperare aduce, de asemenea, o schimbare calitativă și de atitudine. 

 

Materiale necesare 

Creion, post-it, hârtie, laptop sau tabletă sau computer, imprimantă. 

 

Resurse umane necesare 

Conducător de grup, specialist în științele naturii, domeniul logico-matematic. 

 

Număr de repetiții ale activității 

Sesiunile au avut loc de peste 10 ori. 

 

Autorul activității 

Attila Perpauer pedagog – Asociația Culturală Móra Ferenc  
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ACTIVITATEA 9: MOȘTENIREA STRĂMOȘILOR NOȘTRI - TRADIȚIILE NOASTRE - 
ARTA ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI  

 

Scopul activității 

Scopul practicii noastre este de a consolida identitatea copiilor / tinerilor talentați, 

defavorizați, cu performanțe slabe, cu privire la conștientizarea mediului. Folosim activități 

artistice și metode de lucru care permit elevilor noștri să afle și să învețe despre gândirea, 

atitudinea generației mai în vârstă față de natură și lume. 

 

Grup țintă 

Grupul țintă al practicii noastre este grupul de vârstă 13-20 de ani, cei care sunt deschiși 

spre arte și conștientizarea mediului. 

 

Locație  

Locația activității noastre este mediul familial, școala, căminul cultural și întreaga zonă a 

satului. 

 

Prezentarea activității 

Implementarea exercițiului necesită un interval de timp mai lung, deoarece sunt necesare 

lecții introductive, de fundamentare, în care prezentăm elevilor problemele zilelor noastre, 

avem discuții cu ei despre acest lucru și încercăm, de asemenea, să analizăm câteva afișe, 

filme sau imagini legate de protecția mediului.  

Primul pas al activității este o discuție cu elevii, în care explicăm cursul sesiunii. Schițăm 

etapele procesului pas cu pas. Spunem poveștile strămoșilor noștri, eventual arătându-le 

imagini din trecut. Vom iniția o conversație cu ei pe această temă. Cine ce experiență și 

cunoștințe are, care i-au fost împărtășite de bunici ?  

Apoi, după schimbul de opinii, ca sarcină principală, elevii discută subiectul cu părinții, bunicii 

și vecinii lor acasă. Astfel, fiecare după posibilități, colectează informații despre crearea unui 

mod de viață cu conștient de mediul nostru.  

Ca un al treilea pas, discutăm cu elevii despre informațiile obținute în acest fel. Ei pot 

împărtăși experiențele și informațiile interesante și utile obținute. 

Apoi vine partea principală a sarcinii, când ajungem la o implementare concretă, practică. 

Elevii vor începe să colecteze materiale. Cine ce găsește în jurul casei, acasă, la școală, 

ceva care este deja "bun de aruncat la gunoi" sau este reciclabil. 

Din materiile prime colectate, un grup de elevi creează opere de artă plastică. Când creează 

lucrările, cursanții primesc îndrumare de la un facilitator.  Elevii își pot perfecționa creațiile în 
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mai multe ore sau sesiuni practice. În cadrul sesiunilor vor fi realizate numeroase sculpturi și 

opere de artă, din care vom organiza o expoziție la Asociația Culturală Móra István. În acest 

timp, un alt grup de elevi se concentrează pe atragerea atenției celor din jurul lor cu privire la 

un stil de viață ecologic prin benzi desenate sau afișe, pe teme ca: economisirea apei, 

păstrarea apei curate, aruncarea gunoiului, folosirea pungilor de cumpărături din plastic etc... 

Se nasc chiar și idei de reciclare, în multe cazuri se fac și implementări practice. 

 

Metoda de lucru 

După cum s-a spus deja, întregul flux de lucru este împărțit în mai multe etape. Astfel, 

desigur, un mod diferit de lucru este recomandat în fiecare etapă. În primul rând, subliniem 

importanța motivării / motivației. Ca și în cazul tuturor categoriilor de vârstă, stârnirea 

interesului, motivarea elevilor este de o importanță deosebită. Din acest motiv, este foarte 

important ca instructorii de la începutul fluxului de lucru să poată face acest lucru cu succes. 

Acest lucru ar trebui să se întâmple în faza de fundamentare. 

În faza introductivă sau de fundamentare, prezentarea, explicația, narațiunea, interogatoriul, 

discuția pot juca un rol. Apar diferite modalități de ilustrare, care sunt, de asemenea, 

importante în formarea motivației.   

În faza practică, metoda proiectului și metoda de cooperare preiau rolul. Problema subliniată 

și dată anterior este în curs de procesare în acest moment, alături de cooperarea profesorilor 

și a elevilor. De data aceasta, vor fi elaborate una sau două sarcini practice. Elaborarea 

necesită planificare, precum și utilizarea simțului estetic. În acest moment, elevii au, de 

asemenea, posibilitatea de a lucra în grupuri, timp în care chiar își dezvoltă abilitățile sociale. 

În procesul metodei de cooperare, este important să se acorde o atenție deosebită 

următoarelor, formularea în comun a obiectivelor: 

• creșterea activității participanților la workshop, reamintind și organizând idei, 

• identificarea dificultăților și rezolvarea problemelor care apar, 

• recunoașterea conflictelor și explorarea acestora, 

• creșterea motivației și angajamentului celor implicați în muncă, 

• înregistrarea sarcinilor, rezumarea și închiderea subactivităților și atelierelor de lucru. 

 

La finalul procesului de lucru, elevii își prezintă lucrările finalizate unul altuia și profesorilor, 

încercând să fie convingători în timp ce prezintă subiectul. Apoi, o discuție sau o dezbatere 

comună încheie procesul, în timpul căruia sunt clarificate orice conflicte care pot apărea. 

Dacă apare ocazia, elevii își prezintă munca unui public mai larg sau chiar în mass-media. 
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Materiale necesare 

Creion, post-it, coli de desen, carton, vopsea, lipici, foarfece, creion colorat, tempera, deșeuri 

reciclabile. 

 

Resurse umane necesare 

Pentru punerea în aplicare a sesiunilor, este necesar un conducător de grup și un ajutor. 

 

Număr de repetiții ale activității 

Practica noastră este deja considerată o metodă dovedită, deoarece am implementat 

sesiunile de 8 ori. 

 

Autorul activității  

Judit Rákos pedagog - Asociația Culturală Móra Ferenc 

 

 

 

 

 

 


