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Capitolul I

I. 1 Educația nonformală. Concepte și obiective.
Tips & Tricks pentru o activitate de succes!
Când a apărut ideea de educație nonformală?
Ideea de educație nonformală a apărut între anii 1960-1980, corelată cu concepte ca „învățare pe tot
parcursul vieții” (”Lifelong learning”). Această idee de educație nonformală a apărut din nevoia suplimentării
educației formale de la acea vreme, întrucât existau și atunci, ca și astăzi, îngrijorări cu privire la faptul că
educația nu este adaptată la schimbările economice și sociale ale vremii. Câțiva ani mai târziu a apărut și
distincția între educație informală, nonformală și formală.

Ce înseamnă educație informală, educație nonformală și educație formală?
Educația formală
Să începem cu cea pe care o cunoaștem cel mai bine.
Educația formală este educația structurată ierarhic,
cronologic, cuprinzând școala primară și universitatea,
incluzând o varietate de programe și instituții specializate
pentru învățare tehnică și profesională. Cu alte cuvinte,
aceasta educația pe care o parcurgem la școală, începând
cu clasa întâi și până la facultate, incluzând licența, masterul și
eventual doctoratul. Nu sunt excluse din sfera învățării formale
nici programele de pregătire și specializare din anumite domenii, cum ar  cursuri de ospătar, de frizer, de
mecanic etc. Este educația bazată pe învățare și evaluare de către un cadru didactic.

Educația informală
Aceasta este educația pe care o practicăm cel mai des, e că suntem sau
nu conștienți de acest lucru, întrucât acest tip de educație se desfășoară pe
tot parcursul vieții. Este procesul prin care ecare individ își însușește atitudini,
valori, aptitudini și cunoștințe din experiența zilnică și inuențele și resursele
educative din mediul său – de la părinți până la vecini, de la muncă până la
jocuri, de la piață, de la bibliotecă sau din mass media. Cu alte cuvinte, faptul
că știi să te speli pe mâini se datorează învățării informale pe care ai
căpătat-o cel mai probabil prin intermediul părinților tei. Același lucru și pentru
faptul că știi să vorbești limba maternă, să mănânci, să mergi pe bicicletă sau că știi să speli vasele.

Educația nonformală
Nu există o deniție unanim acceptată de toată lumea a educației
nonformale, însă prin acest termen ne referim la „orice acțiune organizată în
afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele
predate de profesori și punerea lor în practică” - (sursa
http://dezbatemromania.ro). Acesta este tipul de educație care pune cel
mai mare accent pe partea practică a învățării, acesta ind și principalul
motiv pentru care a apărut ca o posibilă soluție a problemelor sistemului
formal de învățământ. Educația nonformală presupune activități plăcute,
motivante, dezbateri, brainstorming, jocuri de improvizație, jocuri de rol, dar
și activități care încurajează lucrul în echipă, unul din motivele pentru care tot mai multe corporații apelează
la educația non-formală pentru a își pregăti echipele de angajați.

Obiectivele educației nonformale:
Așa cum am menționat și mai sus, ideea de educație nonformală a apărut ca o nevoie de suplimentare a
educației formale, tradiționale. Drept urmare, nu își propune să înlocuiască educația formală, ci să o
completeze prin implicarea indivizilor în activități care să pună accent pe componenta practică a învățării.
Câteva dintre obiectivele mai relevante ale educației nonformale ar :
1. Să crească nivelul de conștientizare asupra problemelor socio-politico-economice de importanță
locală, națională sau internațională, pentru a încurajara găsirea unor soluții.
2. Să îmbunătățească cunoștințele și experiența în vocațiile/profesiile în care grupul țintă este implicat
prin utilizarea de resurse locale sau din afară.
3. Să dezvolte conduite dezirabile din punct de vedere personal și social, dar și atitudini pozitive cu
privire la idei și valori naționale.

Caracteristicile educației nonformale:
1. Spre deosebire de educația formală,
tradițională, reprezentată de un sistem de învățământ la
nivel național, care cuprinde sute de mii, chiar milioane
de elevi care se adaptează unor cerințe deja existente,
în care accentul este pus pe cantitate, educația
nonformală se adaptează grupului țintă. Cu alte
c u v i n t e, î n f u n c ț i e d e n e v o i l e c o m u n i t ă ț i i,
grupului/individului, sunt abordate anumite teme
folosind metode create special pentru acest scop.
1. Presupune identicarea nevoilor de învățare,
asigurând astfel adaptarea potrivită la procesul de
învățare.
2. Este caracterizată prin setarea unor obiective de
învățare, ind bine structurată, resursele ind organizate
ecient.
4. Cadrul, spațiul și timpul de învățare sunt caracterizate prin diversitate și exibilitate, ind utilizate metode
interactive și active de învățare. Pot  folosite astfel la începutul activităților exerciții de tip icebreaker, pentru
familiarizarea participanților cu contextul de învățare, exerciții de tip energiser pe parcursul învățării, alternate
cu exercițiile principale ale tematicii, pentru menținerea gradului de atenție și implicare al participanților. De
asemenea, în încheierea activităților de educație nonformală este recomandat să se folosească exerciții de
debrieng, care să ajute participanții să asimileze cunoștințele și aptitudinile dobândite în urma parcurgerii
activității. Toate aceste exerciții pot  dispuse în orice moment al activității, neexistând o formulă standard
universal valabilă, ci este indicat ca structura activității să e adaptată nevoilor participanților și tematicii
respective.

5. Desigur, învățarea prin educație nonformală presupune dobândirea de noi cunoștințe, abilități și
atitudini, la fel ca și învățarea prin celelalte două tipuri de educație.
6. Încurajează într-o foarte mare măsură dezvoltarea personală a participanților, mare parte dintre
tematicele abordate de obicei prin educația nonformală ind legate de dezvoltare personală.
7. Participanții nu primesc note pentru activitatea lor, învățarea este bazată pe experiențe, e ele noi sau
anterioare.
8. În unele cazuri, competențele dobândite de participanți prin implicarea în cursuri de educație
nonformală sunt recunoscute prin certicate (ex: Youthpass).

Tips & Tricks pentru un Atelier de Educație Nonformală de Succes!
Ca și în cazul unei lecții didactice, un atelier de educație nonformală are anumite caracteristici și deși la prima
vedere pentru cei nefamiliarizați, pare o joacă, ecare secvență, ecare metodă contribuie la atingerea obiectivelor de
învățare.
Caracteristicile metodelor de educație nonformală! În ceea ce privește metodele de educație nonformală acestea
sunt:
• Interactive;
• Participative.
• Inovative.
• Flexibile.
• Individualizate.
• Orientate către beneciar.
De obicei, un atelier de educație nonformală, are următoarele secvențe în desfășurarea sa :
● Prezentarea și introducerea temei: participanților li se prezintă tematica, obiectivele și în funcție și de timpul
disponibil, dar și de structura grupului (se cunosc anterior, s-au întâlnit pentru prima dată, etc) se discută despre reguli,
așteptări, contribuții, temeri. Dacă nu este timp, se pot insera pe parcurs aceste informații, sau se pot crea handouturi care
să le e distribuite. Dacă atelierul este parte a unei succesiuni, la care vor participa aceiași participanți, se recomandă o
atenție sporită acestei secvențe.
● Jocuri de cunoaștere: există o multitudine de jocuri de nume, distractive și în capitolul II, în agendele de educație
nonformală veți găsi numeroase exemple, iar în capitolul III o listă extinsă de resurse pe care le puteți consulta. Aceste
jocuri își au rolul lor, chiar dacă elevii fac parte din aceeași clasă sau au mai lucrat anterior, pentru că ei pot aa lucruri noi
unii despre alții. De exemplu dacă avem un atelier pe comunicare, putem include aici o întrebare despre comunicare,
dacă avem un atelier despre managementul timpului, una despre acest aspect. Se recomandă ca dacă participanții se
cunosc pentru prima dată, să nu se utilizeze la început jocuri de cunoaștere sau ice-breakere care să implice contact
zic, pentru că poate  stânjenitor pentru unii, deși scopul este inofensiv.
● Ice-breaker: aceste activități de destindere, de încurajare a comunicării și destinderii, urmăresc să îi facă pe elevi
mai relaxați, mai încrezători și să creeze un mediu plăcut. Uneori există tentația de a veni cu ice-breakere elaborate dar
nu trebuie să uităm că acestea trebuie să se adapteze obiectivelor generale ale atelierului. În capitolul II, în agendele de
educație nonformală veți găsi numeroase exemple, iar în capitolul III o listă extinsă de resurse pe care le puteți consulta

●Exercițiu: acestea constituie nucleul dur al oricărui atelier, pot  activități de lucru în echipă, dezbateri,
brainstorming, sau jocuri mai complexe. Ele sunt acelea care contribuie la atingerea obiectivelor. Spre deosebire însă
de o lecție clasică, aceste exerciții nu sunt focusate pe transmiterea de informații, ci pe reecție, schimb de idei,
comunicarea între participanți. Astfel un atelier reușit este cel care crează un context de învățare și în care facilitatorul
are un rol mai discret, de a coordona, de a ghida învățarea și nu de a preda conținuturi. Se recomandă ca dacă
participanții se cunosc deja, sunt un grup format – de exemplu o clasă de elevi -, să se recurgă la împărțiri pe echipe în
mod aleatoriu, astfel încât să interacționeze pe cât posibil cu persoane cu care nu au mai avut ocazia anterior. Dacă
participanții nu se cunosc anterior, se recomandă aceeași abordare, astfel încât să nu apară vreun moment stânjenitor,
în care un participant caută o echipă și nu reușește să e integrat în nici una, sau își dorește să intre într-o echipă în care
știe pe cineva și nu mai are ,,loc,,.
● Pauză: Da, pauzele sunt extrem de importante, pentru că de cele mai multe ori ele devin momente de învățare,
pe parcursul cărora participanții vorbesc ,,verzi și uscate,, dar continuă și discuțiile despre tematica atelierului și se
cunosc reciproc, socializează!
● Debrieng: Este un element pe care nu îl găsim de obicei în orele de curs clasice. La debrief nu evaluăm însușirea
de informații și nici măcar ce s-a întâmplat pe parcursul atelierului în termeni de conținut, ci mai degrabă cum s-au simțit
participanții, cum s-au raportat la temă. Dacă tema a fost una sensibilă, dacă s-au folosit metode precum jocul de rol,
sau alte metode ce au implicat o latură emoțională, debriengul este obligatoriu.
●Feedback: un feedback ecient, oferă șansa participanților să se exprime asupra utilității atelierului, asupra a
ceea ce au învățat, asupra prestației facilitatorului, profesorilor sau celor care au coordonat atelierul. Un lucru
important, nu participanții sunt evaluați ci cei care au organizat atelierul. Feedbackul este unidirecțional în sensul că el
trebuie primit, apoi analizat de cel care l-a primit. Fiindcă orice experiență de învățare, mai ales una în context nonformal
este una personală, este necesar să respectăm opinia ecăruia.
O reacție pozitivă la un feedback pozitiv și un zâmbet crispat la unul negativ, va face ca participanții să e nesiguri și
poate chiar nesinceri. Feedbackul NU trebuie să genereze un dialog în contradictoriu între cel care îl primește și cel
care îl dă, el este o sursă de învățare, analiză și remediere pentru facilitator!
Recomandare. Pe cât posibil, se recomandă să se țină cont de faptul că există diferite stiluri de învățare, auditiv,
vizual, kinestezic și pe cât posibil în conturarea unui atelier, să se includă metode și jocuri care să utilizeze diferite simțuri.
De asemenea, un raport echilibrat între activități de grup și unele individuale, pentru că unii participanți preferă unul din
cele două stiluri de lucru.

I.2 Competențe și abilități utile profesorilor și facilitatorilor
în desfășurarea activităților de educație nonformală
Dezvoltarea personală este foarte importantă în contextul educației nonformale. Educația nonformală
se desfășoară prin și pentru dezvoltare personală. Adesea, multor profesori li se pare dicil să faciliteze
ateliere de educație nonformală. Una dintre cauze ar  probabil faptul că aceștia sunt deja specializați și
formați în educație de tip formal, educația nonformală ind relativ nouă în România, doar în ultimii ani aceasta
devenind cunoscută și căutată.
Deși mulți îl folosim, nu foarte mulți înțeleg exact la ce se referă termenul de dezvoltare personală. Așadar,
ce este „dezvoltarea personală”?
Răspunsul este simplu: dezvoltarea personală se referă la îmbunătățirea propriilor competențe ale unui
individ. Nu este vorba doar de competențe profesionale sau sociale, ci de orice fel de competențe, din
orice domeniu și arie de învățare. Poate  vorba despre a putea vorbi în public, despre a găti, a ști chineză
sau a face lumea să râdă. Pentru cineva care lucrează în scopul dezvoltării personale a altora, beneciul
este dublu: în timp ce îi ajută pe alții să își dezvolte competențe pentru a deveni mai buni, se ajută și pe sine,
dezvoltându-și la rândul său anumite competențe.
Dezvoltarea personală are loc atât la nivel conștient, voluntar, cât și inconștient, involuntar. Cea mai
importantă este dezvoltarea personală conștientă, care are loc în 3 pași:
1. Autocunoaștere;
2. Setarea obiectivului;
3. Acționarea spre atingerea obiectivului.

Autocunoașterea înseamnă să i conștient de atuurile și defectele tale, de ce poți face, la ce ești bun, la
ce nu ești atât de bun, ce ți se pare că nu ai putea face, ce te ridică sau ce te trage în jos.
Setarea obiectivului înseamnă să alegi ce anume vrei să dezvolți și să îți setezi un nivel la care să vrei să
ajungi. Spre exemplu, nu ești foarte bun la partea nanciară a managementului unui proiect, dar, pentru a
remedia acest lucru, îți alegi să înveți să realizezi de unul singur bugetul general al unui proiect pentru primul
an.
Acționarea spre atingerea obiectivului este pasul decisiv în procesul de dezvoltare, și acela care face
diferența între cei care își doresc să crească și cei care cresc.
Am stabilit că dezvoltarea personală înseamnă îmbunătățirea propriilor competențe ale unui individ. Să
vorbim mai mult despre compentențe.
Competențele se împart în ceea ce suntem, ceea ce putem face, și ceea ce știm – atitudini, aptitudini, și
cunoștințe. Astfel sunt delimitate competențele conform modelului AAC (eng. ASK – attitudes, skills and
knowledge).
Cunoștințele se referă la ceea ce știm, informațiile pe care le stăpânim. Acestea reprezintă componenta
mentală a competențelor. Spre exemplu, poți cunoaște timpurile verbelor în spaniolă, alfabetele asiatice, sau
ce anume trebuie să conțină o anumită parte a formularului de aplicație pentru Erasmus+.
Aptitudinile reprezintă componenta practică a competențelor. Spre exemplu, faptul că știi să scrii, să cânți la
chitară sau să editezi pagini web. Aptitudinile sunt ceea ce poți face dacă vrei.
Atitudinile sunt opiniile tale cu privire la anumite subiecte, valorile în care crezi, cum vezi și percepi lumea
din jurul tău sau orice faci în mod subiectiv. Spre exemplu, faptul că ești mai deschis cu un anumit tip de
persoană și mai închis cu un altul, faptul că ești de stânga sau de dreapta sau ce crezi despre acțiunile
Angelei Merkel în cadrul crizei refugiaților.
De reținut este că aceste 3 componente nu sunt interconectate. Când vine vorba de a învăța o limbă,
de exemplu. Poți cunoaște foarte bine gramatica francezei (cunoștințe) dar nu poți vorbi franceză din lipsa
exercițiului (aptitudine), sau invers, poți vorbi foarte bine japoneză (aptitudine), dar nu poți explica gramatica
acestei limbi (cunoștință).

Ce competențe sunt utile profesorilor în educația nonformală?
Competențele necesare profesorilor pentru a desfășura activități de educație nonformală sunt
asemănătoare cu cele necesare lucrătorilor de tineret, întrucât în această situație desfășoară același tip
de activitate.
Multe dintre cunoștințele necesare sunt deja însușite de profesori, astfel că din punct de vedere al
pregătirii nu ar trebui să le e dicil să desfășoare activități de educație nonformală cu elevii.
Competențele utile în educația nonformală se pot delimita în domenii, după cum urmează:
1. Cunoștințele teoretice în domeniul tineretului:
- Cunoștințe despre dezvoltarea tinerilor elevi;
- Cunoașterea drepturilor și legilor cu privire la tineri;
2. Comunicarea cu tinerii:
- Abilitatea de a avea o minte deschisă, de a nu judeca și de a dezvolta relații bazate pe încredere.
Respectul și îngrijirea de ecare tânăr;
- Abilitatea de a recunoaște și de a interveni în situațiile care necesită ajutor, cum ar  abuzul de
droguri sau alcool, violența domestică, depresia etc.;
- Abilitatea de a se face ascultat de tineri, de a le menține atenția, motivația, și de a-i îndruma.
3. Evaluare și planicare individualizată:
- Abilitatea de a evalua obiective, interese, experiență, stiluri de învățare, aptitudini academice, atuuri,
aptitudini de viață și nevoi;
- Abilitatea de a implica tinerii în propriul proces de planicare prin sprijinirea lor în a-și seta obiective
realiste și pașii de acțiune, de a-i informa în scopul de a-i ajuta să facă anumite alegeri, să exerseze
autodeterminarea, și de a-i ajuta să participe activ în propria dezvoltare;
- Cunoașterea mai multor instrumente de evaluare și de strategii și abilități pentru administrarea
evaluărilor;
- Abilitatea de a urmări progresul tinerilor și de a face schimbări în concordanță cu acesta.

4. Relații cu familia și comunitatea:
-Abilitatea de a iniția și construi relații cu membrii familiilor sau cu alte persoane semnicative pentru
tineri;
-Abilitatea de a îi conecta pe tineri cu instituții ale comunității, alte resurse, sau cu adulți care să le
ofere sprijin tinerilor;
-Abilitatea de a îi implica pe tineri în serviciu în folosul comunității și activități de leadership.
5. Pregătirea forței de muncă:
-Abilitatea de a facilita dezvoltarea de aptitudini necesare pentru pregătirea pentru a avea un job și
de a evalua atuurile și dezavantajele la angajare ale ecărui tânăr;
-Abilitatea de a îi învăța pe tineri aptitudini necesare în procesul de căutare al unui loc de muncă,
inclusiv utilizarea tehnologiei și a Internetului;
-Abilitatea de a îi indruma pe tineri spre locurile de muncă și carierele potrivite pentru ei;
-Abilitatea de a îi implica pe angajatori în procesul de pregătire a tinerilor.
6. Explorarea carierei:
-Cunoașterea tehnologiei și a aptitudinilor de căutare online;
-Cunoașterea de modalități pentru explorarea carierei;
-Abilitatea de a îi implica pe angajatori în explorarea carierei;
-Cunoașterea tendințelor locurilor de muncă și a pieței muncii.
7. Relații dintre angajatori și între angajator și angajat:
-Abilitatea de a dezvolta relații cu angajatorii;
-Abilitatea de a comunica ecient cu angajatorii;
-Abilitatea de a media și rezolva conicte;
-Abilitatea de a îi implica pe angajatori în conceperea programelor pentru tineri și în aplicarea
acestora;
-Abilitatea de a îi pregăti pe angajatori pentru a lucra și a îi sprijini pe tinerii angajați;
-Aptitudini de relații cu clienții.

8. Conexiuni cu resursele, identicarea unor surse de nanțare pentru activități educaționale cu
tineri:
- Abilitatea de a identica o varietate de resurse ale comunității care ar putea  de ajutor tinerilor;
- Abilitatea de a crea relații și o rețea formată din agenții ale comunității și potențiali parteneri;
- Abilitatea de a-și promova propriul program ca o resursă valoroasă pentru comunitate și pentru un
potențial partener;
- Abilitatea de a construi relații de colaborare și de a administra parteneriate;
- Cunoștințe despre diferite oportunități de nanțare pentru tineri.
9.Conceperea unor programe și activități educaționale pentru tineri și implementarea acestora:
- Cunoașterea sistemului de dezvoltare a forței de muncă, incluzând tehnologia dezvoltării forței de
muncă;
- Abilitatea de a lucra cu grupuri, de a încuraja lucrul în echipă, și de a dezvolta leadership și followership
între tineri;
- Abilitatea de a administra programe și bugete;
- Abilitatea de a concepe programe folosind bune practici;
- Aptitudini de management al serviciului, incluzând setarea de obiective măsurabile cu rezultate
tangibile;
- Abilitatea de a evalua și a modica programe pe baza măsurării rezultatelor și a datelor.
10. Aptitudini administrative:
- Abilitatea de a completa rapoarte și referate folosind formate obișnuite de raportare;
- Aptitudini de comunicare verbală și în scris;
- Aptitudini de management al timpului;
- Aptitudini interpersonale bine formate, abilitatea de a lucra în cadrul unei echipe.
Multe dintre aceste competențe sunt comune oricărui cadru didactic, altele sunt mai specice, însă toate sunt
ușor de deprins. De reținut este că pentru a implementa activități de educație nonformală nu sunt necesare
absolut toate, competențele necesare depind astfel și de subiectul abordat.

I. 3 Lets Learn Differently, 4 țări, 5 organizații, împreună pentru o ''altfel'' de învățare!
Proiectul „Let's Learn Differently” este un parteneriat strategic nanțat de Agenția Naționalp pentru
Programe Comunitate în Domeniul Educației și Formării Profesionale din România prin programul Erasmus+ al
Comisiei Europene.
Implementat timp de doi ani de zile, între octombrie 2015 – septembrie 2017, proiectul și-a propus să
promoveze utilizarea metodelor și principiilor educației nonformale în sistemul de învățământ formal.
Organizațiile partenere care timp de doi ani au lucrat pentru atingerea acelorași obiective și au făcut
schimb de experiențe sunt:
- Școala Matei Basarab din Pitești,jud. Argeș, Romania, coordonatorul proiectului, ;
- Protypo Peiramatiko Gymnasio Panepistimiou Kritis, din Rethymnon, insula Creta, Grecia, site-ul instituției
AICI ;
- Asociația Las Ninas del Tul, din Granada, Spania,pentru mai multe informații accesați pagina lor web,
lasdeltul.net, dar și pe facebook;
- Școala Haci Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi, din Antalya, Turcia,mai multe informații pe website-ul
școlii ;
- Asociația Inițiative și Proiecte pentru Tineret Imago Mundi, jud. Argeș, Romania, mai multe informații
disponibile pe website-ul asociației, sau pe pagina de facebook.

Răspunzând unor nevoi comune, partenerii și-au propus să dezvolte prin acest proiect, competențe și
abilități dar și noi abordări la nivel instituțional:
● în rândul tinerilor:
- capacitatea acestora de a comunica;
- de a lucra în echipe;
- de a reduce violența verbală și zică;
- de a încuraja exprimarea și dezvoltarea abilităților artistice ale elevilor.
● în rândul cadrelor didactice:
- abilitatea acestora de a desfășura activități nonformale conectate cu cerințele sistemului de învățământ;
- capacitatea de a utiliza și adapta noi metode interactive în activitățile cu elevii la ore, dar și în cadrul
activităților extracurriculare și extrașcolare.
● La nivelul instituțiilor:
- Creșterea capacității organizaționale de a se implica în noi proiecte și programe europene;
-Dezvoltarea de noi abordări care să răspundă noilor provocări în domeniul educației și să crească interesul
comunității și al tinerilor pentru oferta educațională a școlii.
În calitate de coordonator, Școala Matei Basarab a găzduit întâlnirile transnaționale de proiect. Un curs
de formare în domeniul educației nonformale a fost organizat de Ninas del Tul în Granada, Spania, în aprilie
2016.
În martie 2017, un schimb de elevi a avut loc la Școala Gimnazială Matei Basarab, cu profesori, elevi și
lucrători de tineret din toate organizațiile partenere, oferind astfel partenerilor ocazia să experimenteze și
piloteze diferitele metode de educație nonformală însușite de-a lungul proiectului.

Un eveniment de formare a avut loc în mai 2017, în Rethymon, Grecia, organizat de Protypo Peiramatiko
Gymnasio Panepistimiou Kritis, care a constituit o oportunitate extraordinară pentru a schimba experiențe,
metode, abordări și rezultate înregistrate în ecare din instituțiile implicate.
Fiecare partener a efectuat activități la nivel local, care îmbinate cu participarea profesorilor și elevilor la
mobilitățile din cadrul proiectului, au contribuit la atingerea obiectivelor propuse. De asemenea, partenerii șiau dezvoltat capacitatea de gestionare a proiectelor și planică deja modalități de continuare a
proiectului.
Prezentul ghid de educație nonformală, dar și două booklet-uri cu metode de educație nonformală în
domeniul științelor umaniste și al științelor exacte, își propun să ,,dea mai departe,, achizițiile și rezultatele
obținute, către alte organizații care să le utilizeze în alte contexte.

Capitolul II

Capitolul II
BARIERE ÎN COMUNICARE

BARIERE
ÎN COMUNICARE

1. BARIERE ÎN COMUNICARE
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: Dezvoltarea abilităților de comunicare, conștientizarea importanței ascultării active,
evaluarea de către participanți a propriului stil de comunicare.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 9 - 36.
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 10 ani+, elevi, tineri, adulți
d) Durată: 100 minute
II. AGENDA ATELIERULUI:
1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘI SCOPUL ACTIVITĂȚII ALESE: 15 minute
- “Cine suntem?”,”Ce am făcut și ce facem?” etc.
- Introducere în tema respectivă
2. JOC DE CUNOAȘTERE/NUME:
5 minute
- Vom forma un cerc, și cu ajutorul unei mingi sau oricare obiect care o să e dat la ecare persoană în
parte, vom putea să aăm numele și o caracteristică a ecărui participant. Scopul este de a familiariza
participanții cu cadrul de învățare.
3. ENERGISER:
5 minute
- Buchețelele: Se va începe cu o poveste scurtă: „Ținând cont că este primăvară și că peste tot vedem
copaci înoriți ale căror ori sunt luate de vânt, aș vrea să ne imaginăm că ecare dintre noi este o petală
care va  luată, împreună cu alte petale, într-o adiere de vânt care conține 3 petale, 7 petale …”. La nalul
jocului se vor forma maxim 4 grupuri pentru următorul joc. Scopul este de a crește nivelul de implicare a
participanților la activitatea de învățare, dar și de a îi pregăti pentru viitorul exercițiu.

4. JOC ÎN ECHIPĂ:

30 minute

Idei pentru dezvoltarea comunicării. Dezbatere pe grupe
de lucru- ecare grup de petale va primi materiale de scris și
câte un subiect de discuție:
- Grupa I: „Care sunt cauzele barierelor în comunicare și
cum pot  eliminate?
- Grupa II: „Care sunt factorii care inuențează
transmiterea informațiilor (exemplu: orele de curs)?”
- Grupa III: „În ce constă bariera elev-profesor și cum
poate  eliminată?”
- Grupa IV: „Cum te poți face înțeles?”
- prezentarea ideilor grupurilor - Fiecare grup își va
prezenta ideea în fața celorlalți
- “concluzia”(aprofundarea ideilor cu noi detalii și/sau sugestii) - după ce ecare grup și-a prezentat
ideea, vom interveni cu exemple și explicații din viața de zi cu zi.
5. PAUZĂ:
6. ENERGISER:

10 minute
5 minute

7.ACTIVITATE ASCULTARE ACTIVĂ:

20 minute

-Se va incepe cu numaratoarea clasica: unu, doi, din care vor rezulta 2 grupuri cu un numar egal de membri. Un grup
va ramane in sala, iar celalalt afara.
-Voluntarul care se va ocupa cu grupul din sala va avea datoria de a explica regulamentul:”Timp de 3 minute in fata
ecaruia va veni o persoană din grupul care acum este afară, urmând să prezinte o problemă cu care se confruntă. Voi, in
aceste trei minute veti auzi clopotelul astfel incat:
-in primul minut trebuie sa ti distrasi complet, sa nu va pese de cel care vorbeste, sa umblati pe telefon etc.; pana ce
auziti clopotelul;
-in al doilea minut, dupa ce ati auzit primul semnal, ramaneti distrasi, dar
trebuie sa interveniti cu un sfat: trebuie sa bei cafea, sa gadili un norisor, sa
mananci un caine etc. pana la urmatorul semnal;
-in al treilea minut, dupa ce ati auzit semnalul, trebuie sa ti atenti la
persoana din fata ta, la ce spune, sa o ascultati, sa interveniti cu sugestii
potrivite discutiei.”
-Voluntarul care se va ocupa cu grupa de afara va trebui sa explice
membrilor ce trebuie sa faca:
-“Timp de trei minute trebuie sa ti capabili sa povestiti, in detaliu, un
conict personal.”
-Un voluntar din sala va chema echipa de afara in sala si ii va aseza astfel
incat o persoana din grupa de afara sa stea in fata unei persoane din sala.
-DUPA 3 minute timp in care se respecta regulamentul jocului, se va forma un cerc si se va desfasura sesiunea de
feedback a exercitiului. Feedbackul se va centra pe diferitele etape, pe importanța ascultării active, a limbajului corporal,
a implicării efective a celui care ascultă, pornind de la un anumit sentiment de frustrare pe care l-au simțit cei care nu au
fost ,,ascultați,, ecient pe parcursul activității. Se discută apoi principiile unei ascultări eciente.
8.FEEDBACK FINAL:
10 minute
- Se va păstra cercul de la jocul anterior, și cu ajutorul unei mingi sau a unui alt obiect care va trece pe la ecare,
participanții vor spune câte un cuvânt care să descrie activitatea, cum s-au simțit, cu ce noi informații pleacă de la
activitate etc.

III. Agenda atelierului
- Spațiu: Sala Multimedia
- Materiale: laptop, videproiector, coli A4, A3, 10 pixuri, carioci colorate, aparat de fotograat cu card
de memorie, postere.
- Echipa de voluntari/facilitatori:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)18 aprilie 2016- Colegiul Național ”Alexandru Odobescu”
Prima zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel
(2)20 aprilie 2016- Școala Gimnaziala ”Materi Basarab”
Săptămâna Școala Altfel: 20 aprilie, ziua 3

CETĂȚENIE ACTIVĂ
IMPLICĂ-TE, CONTEAZĂ

2. CETĂȚENIE ACTIVĂ. IMPLICĂ-TE, CONTEAZĂ
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: Înțelegerea conceptului de cetățenie activă, creșterea nivelului de implicare a tinerilor în
viața comunității lor.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 10 - 25 de participanți
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7ani +, elevi, tineri, adulți
d) Durată: 100 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI:
1. INFORMAȚII DESPRE ASOCIAȚIE/ NOȚIUNI INTRODUCTIVE, REGULI, ETC.
5 minute
2. JOC DE CUNOAȘTERE: Se folosește o minge pentru ca participanții să spună numele și câte ceva
despre ei. Sau se dau materiale, hârtie și markere și ecare participant este rugat să facă un avion de hârtie
cu numele său pe el, pe care eă îl ,,lanseze,, , moment în care spune ceva despre el, așa cum ar  prezentat de
un speaker un avion care pleacă de pe aeroport.
10 minute
3.DISCUȚII DESPRE CETĂȚENIA ACTIVĂ:

20 minute

a.I ntrebări: Ce intelegeți prin cetatenie activă? & Cum putem să ne implicăm ca cetățeni activi?
b. Deniția conceptului și caracteristici ;
c. Forme și metode de educatie non-formala care dezvoltă cetățenia activă.
Se recomandă susținerea atelierului pe anumite categorii de vârstă, exemplu cls. I - IV, cls . V - VIII, sau
adulți pentru a se adapta conținutul, metodele și mai ales modul de descriere a conceptului de cetățenie
activă.

4. CARUSEL:
30 minute
Carusel cu următoarele întrebări: - 30 minute, 5 min/ întrebare + 10 în total prezentările.
Grupul este împărțit în patru echipe, sunt organizate patru zone de lucru în sală, cu întrebări de dezbătut;
ecare echipă trece prin ecare zonă de lucru și răspunde pe ipchartul unde sunt scrise cerințele, la
următoarele întrebări:
- Ce crezi că poți face tu ca să îmbunătățești situația bolnavilor din spitale?
- Cum crezi că îi poți ajuta pe cei care nu au mâncare sau adăpost?
- Ce ai face dacă ai ajunge primar în localitatea ta?
- Ești martorul unui furt în autobuz. Ce faci?
5. CONCURSUL DE PROIECTE!
15 minute
a. Energizer de impartit in echipe: Molecule (li se explică participanților că vor forma ,,molecule,,, ecare
reprezentând câte un atom. La indicațiile facilitatorului, participanții se vor grupa în ,,molecule,, cu câte 2, 3, 5
atomi . Facilitatorul face câteva runde, având grijă ca ultima să ducă la formarea unor echipe aleatorii, cu
numărul optim de participanți în ecare echipă și apoi li se dezvăluie că acestea sunt echipele cu care vor
lucra în următoarea secvență.
b. Regulile: Toti participantii vor lucra in echipe pentru a gasi o nevoie in comunitatea lor si a propune o
solutie pentru rezolvarea ei. Va provocpm sa identicați titlul proiectului, perioada de desfășurare, resursele
necesare și să elaborati un plan de acțiune pentru implementarea ideii voastre.
c. Desfasurarea prorpiu-zisă.
d. Prezentarea proiectelor si alegerea câștigătorilor
6.ENERGISER: „Patru medii”
5 minute
Participanţii stau în cerc. Animatorul anunţă că atunci când va rosti cuvântul „Pământ”, toţi trebuie să lase
mâinile în jos; dacă va rosti cuvântul „Apă”, toţi vor întinde mâinile înainte; cuvântul „Cer” – vor ridica mâinile sus;
cuvântul „Foc” – vor roti mâinile de la coate. Cine greşeşte, se aşează

7.FLASHMOB:
a. Descriere: Flashmob-ul reprezintă o adunare de scurtă durată de oameni, într-un loc public,
participanții realizând o acțiune neobișnuită pentru o perioadă scurtă de timp (de obicei cateva
secunde/minute), cu scopul de transmite un mesaj care altfel nu ar  ajuns la public. Tema ashmob-ului este în
concordanță cu tema proiectului ecărei echipe.
b. Fiecare echipă va susține un ,,ashmob,, destinat celorlalte echipe, cu durata de 1-2 minute. Scopul în
sine este de a-i familiariza pe participanți cu metoda astfel încât să o poată aplica în alte contexte, așadar
dat ind timpul limitat nu se dorește efectuarea unui ashmob propriu zis care necesită pregătire, ci doar
familiarizarea participanților cu conceptul.
8. INCHEIERE:
a. Concluzii
b. Feedback
III. LOGISTICĂ:
- Spațiu: O sală de clasă, un spațiu de conferințe, sală de sport.
- Materiale: pixuri pentru participanți, coli de ipchart, hârtie de scris.
- Echipa de voluntari/ facilitatori:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)27 mai 2017- Sediul Fundației Compartir
27 Mai 2017. Ziua Europeană a Tinerilor. Fundatia Compartir, Drăganu

PLANUL MEU DE VIAȚĂ!

3. PLANUL MEU DE VIAȚĂ!
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: urmărim să-i ajutăm pe participanți să se cunoască mai bine pe ei insiși, dar și pe cei din jurul
lor, să-și dezvolte talentele și abilitatile personale, să-i invățăm cum să-și intocmească un plan pentru a stabili
principalele obiective, prioritati pe care le au, cat si să constientizeze că este necesară depunerea unui
efort voluntar pentru realizarea lor.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 7 - 25
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 10 ani + , elevi, tineri, adulți
d) Durată: 90 minute.
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTAREA ASOCIATIEI SI A ACTIVITATII:

5-7 minute

2. ICE-BREAKER / EXERCIȚIU:

5-7 minute

Nume: Ai incredere in mine!
Instructiuni: Se impart participantii in ehipe a cate 3-4 persoane; o persoana din ecare grup va  legata
la ochi, alta va  liderul si va da indicii persoanei legate la ochi cum sa se miste prin sala, iar ceilalti 2
participanti vor asista liderul pentru a se asigura ca persoana legata la ochi nu se va lovi de nimic. Peste 1-2
minute participantii isi vor schimba rolurile. Se pot folosi ca obstacole mese, scaune sau alte obiecte.

3. TESTE DE TEMPERAMENT:
25 minute
Prezentarea testelor de temperament: Distribuirea lor catre elevi si explicarea scopului acestora (sa
descopere ecare ce tip de temperament are), precum si a unor indicatii necesare rezolvarii testelor.
Completarea testelor (se va realiza individual): Elevii vor avea un anumit timp de lucru pentru a completa
testele.
Calcularea rezultatelor (se va realiza individual): Voluntarii responsabili vor prezenta elevilor
interpretarea raspunsurilor, iar dupa indicatiile acestora, elevii isi vor descoperi singuri tipul de temperament.
Prezentarea semnicatiilor rezultatelor: Dupa aarea tipurilor de temperament pe care le are ecare elev,
voluntarii le vor descrie ecare tip in parte, astfel ei vor aa semnicatia propriului temperament cat si a
celorlalte, care ii va ajuta sa se cunoasca mai bine pe ei cat si pe colegii acestora.
Auto-reecție
4. ENERZIGER:
5 minute
Nume: Catch me!
Instructiuni: Participantii formeaza un cerc, unul dintre ei trece si il atinge pe umar pe un altul si cei doi
trebuie sa plece in directii opuse ale cercului. Cand se intalnesc se saluta si scopul este sa ajungi primul in
locul persoanei care a plecat.
5. PAUZA (10 minute)
6. PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALA :
30 minute
Prezentarea planului de dezvoltare personală: distribuirea lor catre elevi si sugerarea catorva indicatii
pe baza lor (ex. Raspunsuri sincere, atentie, lucru individual etc.);
Completare individuala: elevii vor avea timp sa-si completeze testele cu raspunsuri adecvate;
Sesiune de intrebari si raspunsuri: pe baza raspunsurilor, se vor forma echipe de cate 2 persoane care vor
schimba intre ele raspunsurile date; ecare echipa se va modica la un interval de timp; la sfarsit vor 
adresate intrebari elevilor pentru a obtine un feed-back;

7. ENERGIZER:

5 minute

Nume: Coconut
Instructiuni: Voluntarul responsabil arată grupului cum să spuna pe litere C-O-C-O-N-U-T folosind miscari
ale bratelor si ale corpului. Apoi toti partcipantii vor incerca asta impreuna.
8. SESIUNE INTREBARI, EVALUAREA ACTIVITATII:

10 minute

Metoda folosită: Cartoful erbinte
Instructiuni: O minge mica reprezinta „cartoful erbinte”; pentru ca este erbinte, participantii nu il vor tine
mult in mana, si il vor arunca repede de la unul la altul. Cand are „cartoful” in mana, participantul va spune un
cuvant sau un gand legat de ziua ce s-a incheiat.
III. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale consumabile, printuri.
- Echipa de voluntari/facilitatori:

IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)18 aprilie 2016- Colegiul Național ”Zinca Golescu”
Prima zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel
(2)19 aprilie 2016- Liceul Tehnologic ”Astra”
A doua zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel
(3)20 aprilie 2016- Școala Gimanzială ”Matei Basarab”
A doua zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel
(4)7 iunie 2017- Școala Gimnazială ”Alexandru Davila”
7 iunie 2017: Ne facem prieteni noi
(5)9 iunie 2017- Școala Gimnazială ”Alexandru Davila”
9 iunie 2017: Adunarea generală

Propriul meu plan! Viitorul meu!
Motto:
Valorile personale:
Idealul meu: Cum voi  peste 10 ani?
Ce voi face?
Cine voi ?
Obiective majore
Care sunt obiectivele
mele de dezvoltare?

Priorități

Ce trebuie să fac pentru
a îmi atinge obiectivele?

De ce fel de
sprijin/resurse am nevoie
pentru a-mi atinge
obiectivele?

Când?

Numele meu este…. și dacă mi-aș alege singur un nick name, acesta ar …

MUZICA,
TERAPIE PENTRU SUFLET!

4.MUZICA, TERAPIE PENTRU SUFLET!
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: conștientizarea muzicii ca metodă de relaxare și de terapie, creșterea interesului tinerilor
pentru diferite genuri muzicale și nu doar a celei comerciale.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 12 - 30
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7 ani +, elevi, tineri, adulți
d) Durată: 90 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI:
1. PREZENTARE ASOCIAȚIE / INTRO ATELIER:

5 minute

2. JOC DE CUNOAȘTERE/NUME:

5 minute

Fiecare participant se prezintă, își spune numele și un vers din melodia preferată sau numele acesteia.
3. ENERGISER:

5 minute

Pășește și îndrăznește!. Participanții se vor așeza în două coloane care vor  plasate față în față, aate
la o distanță de două mâini. Trebuie să își atingă mâinile, constituind ecare pereche, o barieră. Pe rând,
ecare va trebui să alerge, sigur pe sine, printre cei care stau în coloane, care, în momentul când persoana
respectivă trece, își ridică mâinile în aer (ca la concert). Jocul se repetă dacă persoana în cauză nu are
încrederea necesară să traverseze printre coloane.

4. ACTIVITATE, GENURI MUZICALE:

30 minute

4.1. Formarea de grupuri pe baza alegerii răspunsurilor la întrebarea: „Care este genul tău de muzică
preferat?” Variante posibile: rock, rap, pop, electronică.
4.2. Discuție facilitată pe muzică în grupuri:
* Considerați muzica o terapie?Argumentați!
* În ce situații v-a ajutat muzica?
* Ce te atrage la acest gen?
* Care sunt compozitorii voștri preferați? (metoda carusel)
Recomandare: la partea de debrieng se poate merge pe ideea de muzică drept modalitate de
relaxare, terapie, petrecere a timpului liber, sprijin pentru învățarea unei limbi străine, pe valențele și rolul muzicii,
dar și pe cunoașterea diversității de genuri și forme ale artei muzicale.
Pentru activitățile în echipă, se pot folosi boxele pentru a avea muzică în fundal, se poate face anterior
activității un playlist cu melodii din diferite epoci și stiluri muzicale.
5. ENERGISER:
6. PREZENTARE POWERPOINT: „Istoria muzicii”
7. CREAREA MELODIEI IDEALE: în grupuri aleatorii și prezentarea ei.
8. FREDONAREA UNEI MELODII fără voce și recunoașterea genului
(prin mimă/imitarea unui interpret)
9. FEEDBACK:
*Cum v-ați simțit în cadrul activității?
*Un cuvânt reprezentativ pentru toată activitatea.

5 minute
10 minute
10 minute
10 minute
10 minute

III. LOGISTICĂ:
- Spațiu: sală de clasă, sală de sport, spațiu conferințe
- Materiale: laptop și boxe, videoproiector, hârtie, pixuri, clipboarduri.
- Echipa de voluntari/ facilitatori :
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)18 aprile 2016- Colegiul National „I.C. Bratianu”
Prima zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel
(2)19 aprilie 2016- Colegiul National „I.C. Bratianu”
A doua zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel
(3)21 aprilie 2016- Scoala Gimnaziala „Petre Tudose” Malureni
Săptămâna Școala Altfel: 21 aprilie, ziua 4

PREVENIREA VIOLENȚEI

5. PREVENIREA VIOLENȚEI
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: dezvoltarea abilităților de gestionare a conictelor de către participanți, conștientizarea
urmărilor negative ale comportamentelor vioente, dezvoltarea abilităților de comunicare.
b) Număr minim/ maxim de participanți:10 – 30 .
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7 ani +, elevi, tineri, adulți
d) Durată: 100 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘI SCOPUL ACTIVITĂȚII ALESE:

10 minute

2. JOC DE CUNOAȘTERE:

10 minute

Salutul original. Într-un spațiu bine delimitat,- o parte a unei săli de clasă, de curs -, participanții sunt rugați
să dea mâna cu o persoană cu care poate nu au interacționat sucient, să se prezinte unul altuia și să spună
un moment în care un prieten le-a făcut o surpriză plăcută. Într-o a doua rundă, după ce facilitatorul decide
că toți au avut ocazia să interacționeze, se schimbă echipele de data aceasta se vine cu cerința ca
grupurile de câte doi participanți să se salute într-un mod mai aparte (de ex. își strâng mâinile dar deasupra
capului) și răspund la o întrebare a facilitatorului legată de tema atelierului. În a treia rundă și ultima,
participanții sunt rugați grupați în echipe de câte doi (sau trei dacă avem un număr impar), să discute o
anumită temă sau întrebare dar și să imagineze un salut al lor, propriu și original.

3. ENERGISER:

5 minute

Viking . Jocul incepe cu formarea unui cerc cu toti participantii, liderul ind participant.
Regula jocului ind: liderul incepe sa arate cu ambele maini o persoana din cerc, aleatoriu, persoana
aleasa trebuie sa e la fel de galagioasa ca un viking si sa strige “Viking” in timp ce persoanele din stanga si
dreapta celei care a fost numita ca ind viking, trebuie sa vasleasca in lateral. Jocul continua in aceeasi
serie, vikingul numeste alt viking.
Recomandare. Jocul implică o eliberare de energie, putem succint să menționăm la sfârșit participanților
că putem să ne consumăm energia prin activități amuzante fără să recurgem la violență. Li se amintește
deasemenea participanților că nu au voie să își atingă colegii în timpul jocului.
4. JOC CU HÂRTIA MOTOTOLITĂ:
5 minute
Participanții sunt rugați să scrie cu grijă pe o foaie de hârtie numele unei persoane dragi,un prieten,
membru al familiei, apoi pe neașteptate în a doua etapă sunt rugați să o mototolească; apoi rugați să o
facă cum era înainte, ceea ce este imposibil desigur. Se merge apoi pe o discuție asupra a cât de mult
afectează un conict o relație cu o persoană apropiată și se pune accent pe faptul că acestea lasă urme
de neșters.
5. JOC DE ÎMPĂRȚIRE PE ECHIPE:
6. DE CE...? FIINDCĂ... :

5 minute
15 minute

Participantii vor  asezati pe două rânduri și vor avea bilete cu următoarele armații:
pe rândul din dreapta - De ce .......?
pe rândul din stânga - Fiindcă ......
Facilitatorul le va spune să completeze spațiile libere cu orice le trece prin minte și apoi vom încerca să
vedem ce a ieșit?

Rezultatele vor  cu siguranță amuzante, dar și motivul pentru a trece la o discuție despre cum comunicăm
de obicei unii cu alții.
Discuție despre stiluri de comunicare, motivele care duc la conicte și momente tensionate între colegi și
prieteni, stilulpasiv, pasiv-agresiv, agresiv, asertiv.
7. JOC DE ÎMPĂRȚIRE PE ECHIPE:
5 minute
8. DEZBATERE DESPRE TIPURILE DE VIOLENȚĂ:
15 minute
Violența verbală și nonverbală, mediile în care întâlnim cu factori ce încurajează comportamentele
violente, modalități de prevenție și gestionare a conictelor.
Recomandare: Se încurajează cât mai mult posibil, ca participanții să e cei care să ofere inputul și să își
exprime punctele de vedere.
9. DESPRE COMUNICARE, CUM PUTEM EVITA CONFLICTELE?

20 minute

Pe echipe vom discuta despre modul în care ar trebui să comunicăm unii cu ceilalți . Vom identica câteva
posibile subiecte de discuție care să e dezbătute în echipe de câte 5-6 , mixte voluntari, elevi. Situații de
comunicare:
1. - Cum comunic într-o situație de conict? Un coleg se supără pe mine pentru că nu l-am lăsat să
copieze după mine la un test. Ce îi spun?
2. - Vreau ca părinții să îmi cumpere un joc pe care îl doresc foarte mult. Cum încerc să îi conving?
3. - Cred că profesorul mi-a dat o notă mai mică decât consider că meritam, cum reacționez?
4. - Doi prieteni buni au un conict și ecare vrea să mă atragă în tabăra lui. Ce ar trebui să fac, cum ar
trebui să reacționez?
10. EVALUARE:

10 minute

III. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale: coli, pixuri, carioci.
- minge, jocul de bowling, obstacole (video gaming).
- laptop (karaoke), chitara, ukulele.
- evantai, palarie, o carte (improvizatie teatrala).
- Echipa de voluntari/facilitatori:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)21 aprilie 2016- Scoala Gimnaziala „Petre Tudose” Malureni
Săptămâna Școala Altfel: 21 aprilie, ziua 4
(2)22 aprilie 2016- Scoala Gimnaziala Stroesti
Săptămâna Școala Altfel: 22 aprilie, ziua 5
(3)19 aprilie 2016- Scoala Gimnaziala Nr. 13
A doua zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel

CONEXIUNI SOCIALE
SI
MANAGEMENTUL CONFLICTULUI

6. CONEXIUNI SOCIALE SI MANAGEMENTUL CONFLICTULUI
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: îmbunatățirea competențelor de comunicare, conștientizarea importanței păstrării unor
relații sănătoase cu cei din jur;
b) Număr minim/ maxim de participanți: 10 – 25
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7 ani+, elevi, tineri, adulți .
d) Durată: 120 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTAREA ASOCIATIEI SI A ACTIVITATII
2. EXERCIȚIU DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNVĂȚARE:

5 minute
20 minute

'Schimb de identități ' :
- ecare participant este rugat să dea mâna cu un alt membru al grupului, apoi când se despart, ecare
preia numele celuilalt (Ex : 1 Adrian dă mâna cu 2. Alex; când cei doi se despart 2. Alex va da mâna cu
altcineva!)
- Se spune stop după câteva minute și se face un tur al numelor ,,imprumutate,,. Rezultă o ,,confuzie,, de
identități, la sfârșit vor exista mai multe persoane cu același nume ,,ctiv,, și altele vor  ,,șterse,,!
- Se discută despre cât de important este să ne punem în ,,pielea,, altora pentru a le înțelege poziția și
punctele de vedere.
- În mod simbolic, se recurge la un gest zic, de exemplu scuturăm brațele sau tot corpul pentru a ieși din
identitatea de împrumut.
- Toți participanții sunt rugați să ae ceva despre persoana al cărui nume ctiv l-au furat. De exemplu,
persoana al cărei nume a fost imprumutat cel mai mult, spune un lucru despre ea însăți în plen și apoi mai
departe, în funcție de cât timp are facilitatorul la dispoziție.

Recomandare. Acest exercițiu poate ajuta și la memorarea numelor, dacă la sfârșit se face un tur al
numelor reale, asta în cazul în care membrii grupului nu se cunosc anterior. Dacă membrii grupului sunt elevii
aceleiași clase de exemplu, se poate pune accentul pe a aa lucruri noi unul despre altul.
Una din concluziile punctate de facilitator, trebuie să e cea legată de faptul că rareori ne raportăm la
poziția și identitatea celorlalți, când suntem implicați într-un conict, sau din contră, încercăm să clădim
legături noi cu oamenii.
3. CONFLICTE / CALEA VIEȚII!
25 minute
1. Fiecare participant este rugat să scrie pe post - ituri, cuvinte pe care le asociază cu ideea de conict.
Se discută apoi în plen și se adună pe un ipchart, se grupează după diferite criterii. Se merge pe ideea
conictelor și a impactului pe care îl poate avea asupra relațiilor noastre cu familia, prietenii, persoana iubită.
Recomandare. Se poate folosi - în funcție și de nivelul grupului, vârstă, implicare, etc - și exercițiul cu hârtia
mototolită : sunt rugați să scrie cu grijă pe o foaie de hârtie numele unei persoane dragi, apoi pe neașteptate
în a doua etapă sunt rugați să o mototolească; apoi rugați să o facă cum era înainte, ceea ce este imposibil
desigur. Se merge apoi pe o discuție asupra a cât de mult afectează un conict o relație cu o persoană
apropiată și se pune accent pe faptul că acestea lasă urme de neșters.
2. Life timeline: primul conict pe care ni-l aducem aminte, o situatie in care noi am provocat conictul, una
in care am evitat un conict. Activitatea se desfășoară individual, pentru debrieng se lucrează în grupuri
mici, în care ecare expune propria experiență.
3. În grupul reunit, facilitatorul expune pe scurt informații despre tipuri de conict – intrapersonal,
interpersonal, inter grup si intra grup.
Recomandare. Facilitatorul să evite transformarea atelierului în lecție de prevenire a conictului, scopul
este să îi încurajeze pe participanți să își expună puncte de vedere, să reecte asupra propriilor experiențe,
iar învățarea să vină din interacțiunea cu ceilalți din grupurile de lucru pentru diferitele sarcini.
4. PAUZĂ:
10 minute
5. ENERGIZER :
10 minute

Culori și părți ale corpului: atingeti cu o parte a corpului un obiect care: nu poate  miscat din loc, unul cu
care se poate scrie, unul pe care se poate scrie, un obiect cu parti sharp, altul cu parti rotunde, un obiect
care atinge podeaua, unul care nu atinge podeaua; culori diferite; asociem actiuni – imbratisam obiectul, il
mangaiem, il certam pentru ca nu isi face bine treaba, etc.
6. IMPARTIRE PE ECHIPE (5-6 echipe) - ecare echipa va primi cate un bilet care o sa contina un
subiect/o situatie/o intrebare pe baza temei relatii interumane (subiecte ce vor  dezbatute ulterior prin
prezentarea raspunsurilor de un reprezentant sau doi al ecarei echipe)
10 minute
7. TEATRU DE IMPROVIZATIE pe baza unei temei date: participantii vor  pusi in diferite situatii
conictuale pornind de la relatiile cu ceilalti, invatand astfel sa devina mai toleranti. Se face o alta impartire
pe echipe
30 minute
8. FEEDBACK
10 minute
III. LOGISTICĂ
- Spațiu:
- Materiale: muzica diferite culturi, imagini cu obiecte specice altor culturi (religii), coli, pixuri, minge.
- Echipa de voluntari:
I. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1) 23 noiembrie 2016- Colegiul National „Alexandru Odobescu”

MANAGEMENTUL
EFICIENT AL TIMPULUI

7. MANAGEMENTUL EFICIENT AL TIMPULUI
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: Conștientizarea importanței timpului ca și resursă, creșterea ecienței și productivității prin
gestionarea ecienței timpului, identicarea celor mai bune tehnici, adaptate ecărui individ pentru utilizarea
judicioasă a timpului.
b) Număr minim/ maxim de participanți:12 – 30.
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7 ani +, elevi, tineri, adulți
d) Durată: 90 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI
1. JOCURI CUNOAȘTERE:

10 minute

Facilitatorul le spune participanților să xeze 3 întâlniri cu trei participanți, la ore diferite, primesc o foaie și
un pix drept agende și trebuie să se asigure că partenerii lor de discuție au agenda liberă (toți primesc 3
intervale orare similare, ex. orele 12.00, 13.00, 14.00). După ce ecare stabilește agenda, sunt rugați să își
organizeze înâlnirile și să ae de la ceilalți cât sunt de buni în managementul propriului timp. Mai apoi în plen,
ecare trebuie să readea ce concluzii a tras după cele trei întâlniri, menționând și numele celor cu care a
vorbit.
Recomandare. Jocul este adecvat și grupurilor care se cunosc dar și celor în care membrii
interacționează pentru prima dată. În cazul în care toți membrii se cunosc deja se pune accentul pe opiniile
lor despre managementul timpului și se renunță la cerința de a memora și menționa numele partenerilor de
conversație.
2.ENERGIZER:

10 minute

Facilitatorul le spune participanților să găsească un loc în sală și să xeze cu privirea un alt loc din sală,
mai îndepărtat, fără să spună celor din jur care este acela. Apoi trebuie la semnalul facilitatorului, să ajungă în
acel loc fără să se ciocnească de nimeni.
Pentru a ,,complica,, jocul, facilitatorul poate da instrucțiuni precum: mutați-vă în locul ales mergând cu
spatele, făcând cât mai puțini sau mai mulți pași cu putință, mergând în cercuri, etc. !
4. EXERCIȚIU, 86,400 Euro

15 minute

Facilitatorul le spune participanților că au 86,400.00 Euro pe care îi pot cheltui după cum doresc.
The only restrictions are that they cannot bank any money and if they do not use any of the money they
lose it. We then discuss why and how they spent the money the way they did. I then tell them that 86400 are the
number of seconds we have each day and that as often as possible they should consider spending their time
on things that are important to them as they did with their money.
Singurele restricții sunt că nu pot depune banii în bancă și dacă nu cheltuie banii într-un fel, aceștia vor 
pierduți. Li se oferă timp pentru a -și face un plan. Apoi le spunem că 86 400 reprezintă secundele pe care le
avem în ecare zi și că pe cât de des posibil ar trebui să încerce să își consume timpul pe lucruri care sunt
importante pentru ei, așa cum au făcut cu ,,banii,, pe care i-au primit în timpul exercițiului.
5. Exercițiu , '' CONSUMATORI DE TIMP''

30 minute

Un moment de brainstorming cu participanții asupra acelor activități care consumă în mod nejusticat
timpul și îi împiedică pe oameni să studieze sau să muncească în mod ecient.
Pe un ipchart facilitatorul scrie toți acești factori și apoi sunt alese cu consultarea participanților patru
asemenea activități (de exemplu vizite neașteptate, telefoane, întâlniri, facebook messenger sau whatsupp –
mesaje pe care nu ne abținem să le consultăm).

Pașii următori:
1. Scriem ecare din cele patru activități pe spatele unui plic.
2. Adăugăm patru cartonașe în ecare plic.
3. Împărțim participanții în patru echipe.
4. Dăm un plic ecărui grup.
5. Arătăm grupurilor activitatea consumatoare de timp de pe plic și cartonașele din interior.
6. Fiecare echipă va primi pe rând ecare plic și își va scrie soluțiile pe unul din cele patru cartonașe.
7. Fiecare echipă va avea o limită de timp pentru a veni cu soluții la ecare activitate de pe cele patru
plicuri.
Puncte de discuție pentru facilitator:
This activity can help you review different time wasters and encourages participants to actively brainstorm
different strategies to apply. As a nal debrief you can ask each team to present their ideas in front of the
whole group.
Another variation is to hold an evaluation round of voting which of the proposed strategies works best in
terms of practicality and usefulness.
Activitatea aceasta poate ajuta să revizuim diferite activități consumatoare de timp și să îi încurajeze pe
participanți însiși să caute soluții pentru a-și gestiona ecient timpul. Ca debrief, ecare echipă își prezintă
ideile în fața tuturor. O altă variantă ar  ca echipele să voteze asupra strategiilor care pot funcționa cel mai
bine, care sunt cele mai utile.
6. FEEDBACK
15 minute
Se poate imagina un ,,raport,,, , împărțiți în câteva echipe participanții să găsească metode creative
pentru a prezenta + si – ale activității, cu ce au plecat, ce pot spune și altora și apoi ecare echipă să își
prezinte concluziile.

III. LOGISTICĂ
- Spațiu:
- Materiale: video-proiector, ziare, pixuri;
- Echipa de voluntari:
I. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)19 august 2016- Scoala Gimnaziala „Matei Basarab”
Atelier Managementul Timpului 9 iulie

PRTL – MODALITĂȚI DE PETRECERE
RESPONSABILĂ
A TIMPULUI LIBER

8. PRTL – MODALITĂȚI DE PETRECERE RESPONSABILĂ A TIMPULUI LIBER
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: conștientizarea importanței activităților ludice pentru sănătatea mintală, formarea unor
deprinderi utile și recreative în petrecerea timpului liber, creșterea interesului pentru activități creative și
educative de petrecere a timpului liber.
b) Număr minim/ maxim de participanți:12 - 30
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7 ani+ , elevi, tineri, adulți .
d) Durată: 90 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTAREA ASOCIAȚIE / INTRO ATELIER:

10 minute

- “Cine suntem?”,”Ce am făcut și ce facem?” etc.
- Introducere în tema respectivă
2. JOC DE CUNOAȘTERE:

5 minute

Atunci când formăm un grup nou sau și avem nevoie ca membrii să spargă gheața și să se cunoască mai
bine, această metodă se potrivește perfect!
Pentru ea, avem nevoie ca participanții să e împărțiți în două echipe egale, moderatorul neind implicat în
vreuna. Echipa 1 formează un cerc, stând însă cu fața spre exterior, în timp ce echipa 2 formează un cerc
împrejurul primei echipe, astfel că un participant din echipa 2 se va așeza în fața unui participant din echipa
1.

Moderatorul va adresa câte o întrebare la care ecare membru din noile grupuri de câte doi va
răspunde în termen de un minut, la nalul acestui minut cei din echipa 2 ind nevoiți să facă un pas spre
stânga, schimbându-și partenerul și răspunzând la altă întrebare. Acest lucru se repetă până când membrii
echipei 2 ajung la primul partener. Întrebările gândite de moderator vor  conectate direct de tema
atelierului.
Această metodă nonformală de intercunoaștere se poate folosi atât pentru grupurile noi formale, în care
participanţii nu se cunosc între ei, dar şi pentru grupurile vechi, ca şi metodă de team-building!

3. ÎMPĂRȚIRE ÎN ECHIPE:
5 minute
Impartirea participantilor se va realiza prin transformarea acestora in fructe, vom avea 6 tipuri de fructe (6
echipe), apoi se va face selectia si gruparea fructelor de acelasi fel.
4. ALTERNATIVE CREATIVE DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER:
60 minute
a. Fiecare grupă formată în secvența anterioară, va extrage cate un bilet, acestea vor contine idei de
activitati pe care adolescentii le pot desfasura in timpul liber (muzica, versuri, teatru, dans, video-gaming, ghicitori,
bancuri, jocuri de grup, etc). Echipele vor avea 20 minute la dispozitie pentru planicarea prezentarii pe care o vor
realiza pe baza biletului.
Fiecare echipă va avea apoi ‚'' 5 minute de faimă! ' Astfel unii vor căuta sau fredona muzică, vor pune în scenă
un mic moment de teatru, vor găsi și spune ghicitori, etc – în funcție de biletul ales de echipă!
b. Debrieng.Se vor identica în comun și alte modalități de petrecere a timpului liber, care sunt acele activități
din momentul anterior care au trezit interesul, care nu sunt atât de des practicate, dar merită atenție?
5. FEEDBACK:
III. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale coli, pixuri, carioci.
- minge, jocul de bowling, obstacole (video gaming).
- laptop (karaoke), chitara, ukulele.
- evantai, palarie, o carte (improvizatie teatrala).
- Echipa de voluntari:
I. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)19 aprilie 2017- Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”
A doua zi a activităților din cadrul Săptămânii Școala Altfel

10 minute

PUBLIC - SPEAKING

9. PUBLIC - SPEAKING
I. ASPECTE GENERALE
dd) Obiective: îmbunătățirea abilității de a vorbi în public, dobândirea cunoștiințelor despre structura
unui discurs, Tips& Tricks.
ee) Număr minim/ maxim de participanți: 15 - 30
ff) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 14 ani + ,elevi, tineri, adulți.
gg) Durată: 120 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI:
1. JOCURI CUNOAȘTERE:
15 minute
1.1. Numele și câteva cuvinte despre ecare
Participantii se strâng intr-un cerc, avand contact vizual , iar coordonatorul alege un participant pe care
il roaga sa se prezinte si sa spuna ceva despre el, urmand ca mai apoi sa existe o direc'ie( ex, in directia
acelor de ceasornic).
1.2. Mișcarea
Participantii sunt rugati sa formeze un semicerc in fata coordonatorului, apoi sunt pusi sa imite miscarile
celui din fata lor (facilitatorului) în timp ce acesta danseaza in cel mai amuzant mod. Acest joc ajuta la
relaxarea participantilor si la starnirea amuzamentului.
1.3. Jocul cu ziarul
Participantii sunt impartiti in perechi de cate doi, coordonatorul le va da ecarei perechi cate un ziar pe
care sunt rugati sa se aseze, fara a depăși mărimea ziarului.
Regula: perechile vor trebui sa danseze pe diferite genuri de melodii ( alese de coordonator), dupa ecare
schimbare a melodiei, ziarul se va indoi ( cordonatorul va impaturi ziarul), iar perechile trebuie sa gaseasca o
solutie pentru a nu depasii suprafata ziarului( cei care depasesc ziarul sunt rugati sa părăsească jocul și să îi
privească pe ceilalți participanți).

2. ENERGIZER: ''Hipnoza''

5 minute

Participanții se vor impărți in perechi de câte doi ind așezați unul în fata celuilalt, ca în oglindă.
Jocul începe prin alegerea unui prim jucător din ecare echipă ( prima persoana care sa “hipnotizeze”).
Regula:un participant din ecare echipa își va” hipnotiza” partenerul cu ajutorul mâinii ( iși va misca mâna în
funcție de cum dorește,iar celălalt va trebui sa se miște în functie de mâna celui care” hipnotizează”, rolurile
se schimbă dupa o tură de joc).
3. CUM VORBIM ÎN PUBLIC : INPUT TEORETIC
20 minute
Facilitatorul după o minimă documentare, va prezenta câteva elemente teoretice despre public
speaking.
3.1. Postura (ce este bine si ce nu este bine) ;
3.2. Pregătirea ;
3.3. Etapele unui discurs.
Recomandare. Inputul teoretic nu trebuie să e extins, scopul activității este să îi pună pe participanți în
contextul unei situații în care să exerseze. Se recomandă în schimb încurajarea lor în a căuta mai apoi tips and
tricks și informații suplimentare.
4. ENERGIZER : ,,Pianul”
5 minute
Participantii sunt așezati in linie , primind ecare un numar dintre 1 si 2.
Regula: facilitatorul “va cânta la pian”, el va coordona miscarile participantilor, acestia vor sta in picioare
sau vor sta pe scaun in functie de numarul pe care il au (facilitatorul va specica care dintre cele două
numere se va aseza: ex. Numarul 1 jos, doi jos, 1 sus. etc.). Rol: dinamica grupului.

5. DICȚIE
5.1. Exerciții (bra,bre,bri,bro,bru,bra...);
5.2. Practică (pronunțarea frazelor întâmpinând obstacole - cu un creion/ pix în gură);
6. Exercițiu de public speaking.

20 minute
40 minute

Fiecare participant este rugat să scrie un cuvânt legat de tema public speaking pe o foaie de hârtie,
toate sunt puse într-un bol sau pălărie.
După aceea facilitatorul roagă pe ecare să vină în fața grupului să extragă un bilet și să țină un ,,discurs,,
de un minut pornind de la cuvântul respectiv.
Mai apoi se discută asupra unor aspecte pozitive și a altora ce pot  îmbunătățite, fără a nominaliza
neapărat, ci doar făcând constatări la modul general. Se recomandă ca unul sau doi facilitatori să ia notițe
în timp ce participanții își susțin ,,discursurile”.
In funcție de timpul disponibil și de mărimea grupului, se identică împreună cu grupul tips and tricks pentru
un discurs de succes, cu focus pe cum ne putem stăpâni emoțiile.
7. FEEDBACK :
Un cuvânt despre curs si exprimarea părerii cu ajutorul semnelor mâinii.
III. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale: video-proiector, ziare, pixuri;
- Echipa de voluntari/facilitatori:
I. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)19 august 2016- Scoala Gimnaziala „Matei Basarab”
Public Speaking and Communication! Lets Learn Differently

10 minute

IMPROVIZEZ,
EXIST! TEHNICI TEATRALE

10. IMPROVIZEZ, EXIST! TEHNICI TEATRALE
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: Dezvoltarea abilităților artistice; Creșterea încrederii în abilitățile de comunicare;
consolidarea încrederii în forțele proprii; dezvoltarea abilităților de comunicare.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 12 – 25
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 12 ani +, elevi, tineri, adulți.
d) Durată: 120 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘI SCOPUL ACTIVITĂȚII ALESE:

20 minute

- “Cine suntem?”,”Ce am făcut și ce facem?” etc.
- Introducere în tema respectivă
2. ICEBREAKER:

10 minute

Freeze – Energizer: Toti oamenii sunt atomi care nu trebuie să se atingă, iar ei se plimbă prin cameră
precum moleculele cu timpul ei trebuie sa devina din ce in ce mai rapizi. O persoană striga: “Freeze!”, iar atomii
trebuie sa se oprească x in poziția in care erau; cei care se mișcă sunt eliminați din joc.

3. CE AȘ FACE DACĂ?

20 minute

Mimați câte trei răspunsuri pentru ecare situaţie, la întrebarea Ce aş face dacă...?
●Cel mai bun prieten/ ă s-ar muta denitiv în alt oraş (ţară)?
● Am auzit un grup în care eram bârt/ă?
●Am picat la un examen pentru care am muncit foarte mult?
●Aş  invitat/ă de nişte prieteni de familie să ne petrecem vacanţa împreună?
● Am fost învinovăţit/ făcut responsabil pentru ceva ce nu am făcut?
● Mi-aş pierde bijuteria preferată?
● S-ar rupe/ păta cămaşa mea preferată?
● Mi-ar sparge hoţii casa?
4. PAUZĂ:
5. ICE-BREAKER:

10 minute
10 minute

Participanții se vor așeza în două coloane care vor  plasate față în față, aate la o distanță de două
mâini. Trebuie să își atingă mâinile, constituind ecare pereche, o barieră. Pe rând, ecare va trebui să alerge,
sigur pe sine, printre cei care stau în coloane, care, în momentul când persoana respectivă trece, își ridică
mâinile în aer (ca la concert). Jocul se repetă dacă persoana în cauză nu are încrederea necesară să
traverseze printre coloane.
6. SCENETE ȘI IMPROVIZAȚIE:
30 minute
Scenete: 1. Esti la prietena ta, pentru prima data si te duci la toaleta. Observi ca nu ai hartie si singurele
obiecte pe care le ai la indemana sunt: smirghelul si o carte dintr-o colectie foarte importanta a tatalui tau.
Prietena ta pleaca la magazin sa cumpere paine, iar singura persoana care te poate ajuta este tatal ei.
Toaleta s-a infundat si intrii in criza de timp, iar mirosul iti da halucinatii. Cum reactionezi ?

2. Esti surdomut si nu stii sa scrii sau sa citesti, iar singura metoda de a comunica este prin semne. E noapte
si simti miros de fum .
3. Intri intr-o camera in care se aa 2 drogati, in conditile in care tu lucrezi la antidrog. Fiecare vede sau
traieste ceva diferit, de la pasari colorat la senzatia de zbor. Prboblema este ca in momentul in care vrei sa iti
faci datoria, isi face intrarea seful tau care se dovedeste a  unchiul celor doi drogati, el stiind de actiunile
nepotilor sai. De parca nu era sucient, intra in scena cel care vinde drogurile, ind si el bine dozat, care este
cel mai bun prieten al tau. Pentru tine, este foarte important sa iti faci datoria, dar esti inconjurat de oameni la
care tii si trebuie sa gasesti o solutie. Este probabil sfarsitul iubitei tale cariere. Cum reactionezi ? Ce faci ?
Intrati in sfera personajelor. Cand, unde, cum si cine ?
Recomandare. Scopul exercițiului este ca participanții să e puși în situații inedite, nu să e artiști
desăvârșiți și este recomandabil ca acest aspect să e evidențiat.
După scenete în sine, facilitatorul poate da tips and tricks și poate evidenția aspecte pozitive din efortul și
rezultatele grupului dar și performanțe individuale pentru a ridica gradul de încredere a participanților.
7. ENERGISER:
10 minute
“De ce...?/ Fiindca…” Participantii se impart in doua coloane paralele, un rand primeste intrebarea “de
ce?”, iar cealalalta coloana primeste intrebarea “indca”. Fiecare participant este pus sa se gandeasca la o
intrebare sau un raspuns, fara sa o spuna altcuiva.
8. FEEDBACK:
9. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale:
- Echipa de voluntari:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)20 aprilie 2016- Liceul de Arte „Dinu Lipatti”
Săptămâna Școala Altfel: 20 aprilie, ziua 3

10 minute

EDUCAȚIA NONFORMALĂ,
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI!

11.EDUCAȚIA NONFORMALĂ, PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI!
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: Familiarizarea participanților cu activități de educație nonformală ce pot contribui la
coeziunea grupului de elevi; Dezvoltarea empatiei și crearea cadrului pentru o discuție despre relația
profesor – elev; Consolidarea echipei și cunoașterea reciprocă în rândul participanților.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 12 - 30.
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 12 ani + , elevi și cadre didactice.
d) Durată: 90 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI:
INTRODUCERE: SE PREZINTĂ AGENDA ȘI OBIECTIVELE ATELIERULUI
5 minute
Recomandare. Atelierul este destinat elevilor și profesorilor și se recomandă ca la început să se ceară
permisiunea tuturor de a se folosi persoana I-a, ca o parte a contractului inițial, când se stabilesc regulile.
Dacă sunt reticențe, se poate lăsa la decizia participanților modul de adresare.
PASUL 1:
10 minute
Se începe cu o serie de jocuri de cunoaștere, ex: ,,un cuvânt care vă denește,, - ecare pasează de la
unul la altul o minge și trebuie sa-si spună numele si o trasatură de caracter/personalitate care-l
caracterizeaza si incepe cu aceeasi litera ca numele. De exemplu: Sunt Dana si sunt onesta (arunca mingea
altcuiva), Sunt Alex si sunt darnic si tot asa (si iar arunca mingea altcuiva), etc.
Exercițiul salutul original, în grupuri de câte doi, participanții vor crea modalități originale de salut, pe care
le prezintă celorlalți participanți.

PASUL 2:

20 minute

Activități de dezvoltare a imaginației și socializare:
În prima activitate o persoană trebuie să se asocieze cu un obiect și să se așeze în centrul cercului de
participanți (ex carte), o a doua i se alătură și alege un alt obiect (ex. pix) și apoi a treia ( ex. gumă de șters) –
prima persoană sosită în centru alege din cele două una cu care să se întoarcă în cerc și jocul continua cu
cel rămas.
Se trece apoi la asocierea de culori cu părți ale corpului: facilitatorul indică o culoare (ex .alb) și o parte
a corpului (ex. cotul stâng) și la un semnal toți participanții trebuie să pună cotul stâng pe ceva de culoare
albă; mai apoi participanții înșiși pot veni cu sugestii de culori și părți ale corpului.
Debrief. Se discută apoi cu participanții în ce contexte se pot folosi asemenea jocuri în activitatea
didactică, la școală în general.
Recomandare. Fiecare joc și energiser, se discută, astfel încât participanții să conștientizeze că ecare
etapă, ecare pas dintr-un atelier de educație nonformală bine conturat, are sens și scop.
PASUL 3:

15 minute

Exercițiu. Mișcare browniană Energiserul are două etape distincte:
1. Fiecare participant alege persoană fără să o nominalizeze verbal, apoi într-un spațiu și timp bine
denit, li se indicat să pună o distanță cât mai mare între ei și acea persoană fără a vorbi cu nimeni;
facilitatorul punctează concluzii precum de ce ți-e frică nu scapi, pentru că va  dicil pentru participanți să
pună distanța respectivă între ei și cel/cea aleasă.
2. Fiecare participant alege o persoană și urmând regulile mai sus menționate și de data aceasta a
trebuie să înconjoare o altă persoană de trei ori, ceea ce este destul de dicil pentru că aceeași persoană
este ,,aleasă,, uneori de mai multe ori; se poate apoi trage concluzia că uneori nu suntem singurii care ne
dorim un anume lucru și avem competiție!

Cele două jocuri pot servi drept preambulul unei discuții asupra lucrurilor care marchează relația
profesor – elev, care sunt lucrurile de care ne este teamă, care sunt lucrurile pe care le dorim, ce putem face
pentru a îmbunătăți această relație, cu conștientizarea faptului că și noi ca adulți am fost odată copii și
putem folosi propria noastră experiență.
PASUL 4: Activități de conectare, clădire a grupului.
30 minute
Se pot desfășura apoi activități de apropiere și conectare a membrilor grupului, parada râsului (ecare
participant trebuia să treacă între două rânduri de oameni cu provocarea de a nu râde , ceilalți încercând
tocmai asta) caracatița (așezați în cerc, participanții se conectau atingând diferite părți ale corpului de cei
din stânaga – dreapta, ca și cum ar  ventuzele unei caracatițe).
Recomandare. Când desfășurăm activități de educație nonformală cu un grup nou format, evităm pe
cât posibil, mai ales la început, activități care implică atingeri zice, de exemplu jocuri în care oamenii se țin de
mână sau trebuie să se îmbrățișeze și care pot stânjeni pe unii, în funcție de cum percep spațiul lor personal.
Asemenea activități cu un anumit grad de apropiere zică, este recomandat să aibă loc spre sfârșitul
activității, când participanții deja sunt mai familiarizați unii cu alții.
Activitățile de conectare vor  urmate de o dezbatere asupra rolului educației nonformale cu întrebări
precum:
- Ce competențe pot dezvolta abilitățile de educație nonformală?
- Care sunt acele aspecte ce pot atrage tinerii?
- Ce luăm în calcul când plancăm o activitate de educație nonformală?
- Care sunt avantajele activităților de educație nonformală?
- Care sunt dezavantajele sau provocările ce însoțesc activitățile de educație nonformală?
PASUL 5: Feedback
10 minute
Se discută despre importanța debriefului și despre sensul din spatele ecărui exercițiu, sunt consultați
participanții asupra impactului activității asupra lor.

III. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale:
- Echipa de voluntari:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1) 27 mai 2016- Scoala Gimnaziala „Matei Basarab”
Nonformal May 27! Let s Learn Differently!
(2) 8 octombrie 2016- Scoala Gimnaziala „Matei Basarab
Atelier de educație nonformală, 8 octombrie!
(3) 20 octombrie 2016- Scoala Gimnaziala „Matei Basarab
Ziua Educației Nonformale-21 Octombrie 2016
(4) 5 decembrie 2016- Scoala Gimnaziala „Matei Basarab
Ziua Internationala a Voluntariatului
(5) 11 martie 2017- Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu”
Ateliere nonformale + diseminare Study Visit, Learning to Learn
(6) 16 mai 2017- Scoala Gimnaziala ”Vedea”
16 mai 2017:Liceul Tehnologic Vedea

CREATIV? DA.

12. CREATIV? DA.
I. ASPECTE GENERALE:
Obiective: Conștientizarea propriului potențial creativ și cum pot  depășite blocajele creative;
antrenarea factorilor intelectuali ai creativității; va crește capacitatea participanților de a lucra în echipe
care să vină cu soluții creative pentru diferite probleme.
a) Număr minim/ maxim de participanți: 10 – 25.
b) Prolul participantului (vârstă, studii etc.):12 ani +, elevi, tineri, adulți.
c) Durată: 100 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTARE ASOCIAȚIE/ OBIECTIVE ATELIER
- “Cine suntem?”,”Ce am făcut și ce facem?” etc.
- Introducere în tema respectivă

5 minute

2. JOC DE NUME: Numele indian.
10 minute
Participanților li se prezintă o listă cu nume indiene și sunt rugați apoi să își scrie numele pe un post -it, sau
ecuson, însoțite de o ,,traducere,,, dând astfel numelui lor o semnicație, așa cum au numele indiene. Pot
imagina dacă doresc și un nume nou, asociat celui real pe care să îl utilizeze pe parcursul sesiunii. Astfel,
participanții sunt încurajați să dezvăluie ceva despre ei înșiși.
3. ENERGISER CREATIV:
10 minute
Împărțiți în echipe mai mici, participanții vor primi o hârtie pe care o vor pasa de la unul la altul : I-ul va scrie
un cuvânt, al II-lea va face un mic desen pornind de la cuvântul primit și apoi va împături foaia astfel încât al IIIlea să vadă doar desenul său și să vină cu un cuvânt pornind de la acesta și tot așa. Rezultatul nal va  o
succesiune de cuvinte și desene care vor forma împreună o poveste.

4. SOLUȚII CREATIVE.
20 minute
Participanții sunt împărțiți în echipe mai mici - în funcție de mărimea grupului - și primesc sarcina de a a găsi
soluții următoarelor situați.O altă variantă ar  ca ecare participant să aleagă un bilețel pe care să e un
exercițiu creativ (în funcție de deschiderea și disponibilitatea grupului se poate opta pentru una din
variante):
- Sînteţi faţă în faţă cu un necunoscut. Enumeraţi 6 introduceri în subiect, interesante, dar care să nu dea
loc la controverse.
- Descrieţi un magazin de dulciuri care ar avea succes, dar care va  diferit: de orice alt magazin de acest
gen existent în prezent.
- Găsiţi 6 mijloace de a utiliza o bicicletă în interiorul unui apartament.
- Sugeraţi cel puţin trei mijloace de a trezi oamenii dimineaţa, amabil dar ferm.
- Notează titlul ultimului lm pe care l-ai văzut. Sugerează alte cinci titluri care s-ar  potrivit în egală
măsură.
- Imaginează 10 forme de a-ţi petrece timpul liber cînd rămâi singur în timpul unei seri.
- Găsește 15 utilizări pentru o cărămidă.
Recomandare. Facilitatorul poate crea propriile exerciții creative, sau poate căuta online resurse,
precum cea de aici.
5. DEZBATERE FACILITATĂ
15 minute
Participanții revăd deja activitățile până acum: găsirea unor metafore pentru propriul nume, desen și
cuvinte, rezovarea unor probleme creative. De aici se poate porni o discutie pornind de la întrebări precum:
În ce domenii și în ce activități umane găsim creativitatea?
Cum putem să identicăm acele activități prin care ne putem manifesta potențialul creativ?
Care sunt blocajele creativității și cum le putem depăși? Se recomandă colectarea tuturor opiniilor
participanților pe un ipchart. Apoi acestea se vor grupa după categoria din care fac parte: blocaje
perceptive, emoționale, culturale și sociale, de natură intelectuală, cele legate de insuciența resurselor. Mai
multe informații, aici.

6. BRAINSTORMING CREATIV.

30 minute

Brainstormingul este o metodă relatic cunoscută și deseori abuziv folosită! Li se prezintă participanților
câteva reguli de bază, precum: nici o idee nu este rea, facilitatorul nu emite judecăți de valoare atunci când
le adună de la participanți, toate ideile sunt acceptate și apoi grupate și rezumate.
Li se prezintă participanților două variante de brainstorming, ce ajută la reducerea inhibițiilor și ajută la
implicarea egală a tuturor participanților:
Rolestormingul. Fiecare participant primește un rol și chiar un nume, de exemplu: avem 5 participanți o
problemă legată de cum rezolvăm un conict în școală, ecare primește un rol: profesor, elev, părinte,etc și
prezintă soluții. Tips and tricks: dacă avem profesori și elevi în grup, elevul este rugat să joace rolul profesorului
și să propună soluții din perspectiva acestuia și vicevers.
Reverse brainstorming. Participanții nu vin cu soluții pentru rezolvarea unei probleme ci din contră, vin cu
idei pentru agravarea ei! Exemplu: cum pot angajații unei clinici private să îi facă pe pacienți să renunțe la
serviciile lor? După ce se adună toate ideile, sunt analizate și se caută opusul, identicându-se astfel
problemele și în revers soluțiile.
Recomandare. Atât pentru rolestorming, cât și pentru brainstorming, participanții pot  împărțiți în echipe
mai mici, daccă grupul este foarte mare. Este util însă, ca la sfârșit să existe o sesiune de concluzii.
7. FEEDBACK:
III. LOGISTICĂ:
-Spațiu:
-Materiale: consumabile, materiale printate.
-Echipa de voluntari:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)20 aprilie 2016- Liceul de Arte „Dinu Lipatti”
Săptămâna Școala Altfel: 20 aprilie, ziua 3

10 minute

AUTOCUNOAȘTERE
ȘI
STIMĂ DE SINE

13. AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIMĂ DE SINE
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: La sfârșitul atelierului, participanții vor  capabili: să analizeze rolul autocunoaşterii în
dezvoltarea personală, să utilizeze metode de autocunoaştere (individuale, în grup), să înțeleagă
conceptul de imagine de sine și să sesizeze importanţa unei imagini de sine pozitive, să identice tehnici
pentru îmbunătăţirea imaginii de sine, să demonstreze abilităţi de dezvoltare a stimei de sine,să distingă între
stima de sine pozitivă şi stima de sine negativă și să explice factorii care inuenţează formarea stimei de sine
pozitivă, respectiv negativă, să identice trăsăturile personale (puncte tari, puncte slabe, atitudini faţă de
sine) pe baza modurilor de evaluare a stimei de sine.
b) Număr minim/ maxim de participanți: 10 – 25
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7 ani +, elevi, tineri, adulți.
d) Durată: 120 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTARE ASOCIAȚIE, OBIECTIVE ATELIER:

5 minute

2. JOCURI DE NUME, CUNOAȘTERE:
10 minute
Icebreaker: „Exerciţiul salutului original”:
Obiective:
- facilitarea libertăţii de mişcare
- Reducerea anxietăţii, eliminarea inhibiţiilor, descărcarea tensiunilor,
- Trăirea unor stări afective pozitive
- Realizarea unui contact verbal şi non-verbal (prin atingere corporală) între membrii grupului
Tehnica utilizată: jocul

Descrierea exerciţiului:
Copiii sunt aşezaţi în cerc. Fiecare trebuie să-şi propună, e verbal, e non-verbal, o modalitate de a-i saluta
pe alţii. Toţi copiii se salută apoi între ei, utilizând formula propusă. Copiii încep să se plimbe în spaţiul camerei
şi atunci când se întâlnesc se salută conform modalităţii propuse
Exerciţiul Numelui:
Obiective:
- Realizarea unei prime cunoaşteri a celorlalţi
- Eliminarea inhibiţiilor datorate primului contact interrelaţional
- Trăirea unor stări afective pozitive
Tehnica utilizată: jocul
Descrierea exerciţiului:
Copiii sunt aşezaţi în picioare, în cerc. Facilitatorul ţine în mână o jucărie de pluş, îşi spune numele şi de
asemenea o armaţie despre ce anume îi place cel mai mult: „Mă numesc.... şi mie îmi place cel mai mult să....”,
după care aruncă jucăria unui copil care va continua prezentarea, şi asta până când se va aa numele
ecăruia.
3. ACTIVITĂȚI DE AUTOCUNOAȘTERE:
A. „Sculpturi din corpuri umane”
15 minute
Obiective:
- focalizarea atenţiei asupra propiului corp
- conştientizarea conexiunilor între unele reacţii ziologice şi trăirea anumitor stări psihologice
- conştientizarea grupului ca întreg şi trăirea sentimentului de apartenenţă la grup
- facilitarea contactelor verbale şi non-verbale
- focalizarea întregului grup pe rezolvarea în comun a unei sarcini

Tehnica utilizată: metafora terapeutică- tehnica „sculpturală” a posturii
Descrierea exerciţiului:
Partea I: Copiii se plimbă în spaţiul camerei. Se solicită de către formator ca ecare copil să caute o formă
personală care să exprime sculptural ideea „Aceasta e latura mea creativă, originală şi preţioasă. Asta aş vrea să
vadă în mine ceilalţi”. La semnalul formatorului ei trebuie să se oprească din mers şi să realizeze din corpul lor o
sculptură (statuie). Sarcina următoare este ca ecare să îşi orienteze atenţia asupra propriului interior pentru a-şi
observa reacţiile ziologice şi emoţionale, trăirile, gândurile. Pe rând, ecare „statuie” capătă darul vorbirii şi
verbalizează starea ei interioară.
Partea a II-a: Participanţilor li se cere să construiască din corpurile lor un grup statuar cu tema: Viitorul începe
azi!.Fiecare dintre copii poate să aleagă postura care îl caracterizează în grupul statuar. Sunt permise
desfăşurarea contactelor verbale şi nonverbale între membrii grupului în vederea rezolvării sarcinilor primite.
Debreeng/ Finalul activităţii: ecare membru oferă feed-back în ce priveşte percepţia personală a
interacţiunilor din grup şi dinamicii de grup, gradul de confort şi securizare pe care 1-a resimţit, ce anume a semnicat
pentru el alegerea statuii respective şi, în nal, în ce măsură aşteptările i-au fost conrmate de dinamica grupului din
exerciţiul realizat.
B. Autocunoaştere şi dezvoltarea personală. „Eul Puzzle”:
20 minute
Este un exerciţiu - mozaic prin care participantii se vor reconstitui ca identitate prin diferite forme şi culori,
completând pe elementele puzzle continuarea propoziţiilor:
1. Lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la mine sunt … (5)
2. Lucrurile pe care aş vrea să le schimb la mine sunt … (3)
3. Îmi place foarte mult să …
4. Mi-aş dori să devin …
5. Dacă aş  oare / animal / culoare / obiect, aş ….
6. Îmi este ruşine atunci când …
7. Sunt cu adevărat bun(ă) la ….
8. Voi putea să trec peste orice dacă …
9. Întotdeauna mă simt bine când …
10. Mă simt vinovat atunci când …
11. Cel mai bine mă înţeleg cu …
12. Eu sunt …

Scenariul activităţii: Se vor crea grupuri de câte patru-cinci persoane care vor primi diferite hârtii colorate
(cu mărimi, forme variate), foarfece şi lipici. Fiecare membru al grupului îşi va construi “EUL-PUZZLE”. Acest “Eu” poate
lua diferite forme în funcţie de identitatea sa. Pe ecare element puzzle, participantul are ca sarcină să scrie
continuarea propoziţiilor prezentate de facilitator. “Eul-Puzzle” va  lipit pe o coala A3, va  prezentat în grupul
mare şi analizat. La sfârşitul activităţii vor  aşate “construcţiile” pentru o cunoaştere în grup.
Analiza exerciţiului:
1) În funcţie de ce anume le-aţi ales: senzaţii, emoţii, gânduri, dorinţe?
2) Când aţi scris continuarea propoziţiilor, alegerea culorii a avut relevanţă pentru exprimarea acestora?
3) Cum vă simţiţi acum când vă vedeţi identitatea realizată din elemente puzzle? Sunteţi multumiţi de “EulPuzzle” reconstituit?
4) Vă este uşor sau dicil să vă puneţi în valoare în faţa celorlalţi membri ai grupului mare, devenind conştienţi
de sine, de propriile posibilităţi şi limite?
4. PAUZĂ:
5. ICE-BREAKER: .„Dacă lumea ar .... mi-ar plăcea să u...”
6 . IMAGINEA DE SINE ȘI STIMA DE SINE. CONSTRUIREA AUTOAPRECIERII

10 minute
5 minute
10 minute

Obiectiv: participanţii învaţă să-şi identice propriile calităţi pozitive , să facă şi să primească complimente.
Desfăşurarea activităţii:
· Participanţii se aşează în cerc. Formatorul se include şi el ca membru al grupului.
· Se începe prin a-şi stabili ecare o calitate pe care o apreciază la el însuşi. Aceasta se va referi la calităţi
interioare, nu la trăsături exterioare ca zâmbetul, părul, ochii etc.
· Apoi se reia activitatea. Fiecare va atribui persoanei din stânga o calitate pe care o admiră cel mai mult la
aceasta. Cel care este complimentat răspunde simplu cu "mulţumesc".·Se continuă până se închide cercul.
Observaţie: această activitate ar trebui repetată la începutul ecărei sesiuni, deoarece contribuie la
consolidarea grupului şi crearea unei atmosfere pozitive.

7.AUTOAPRECIEREA ÎNALTĂ ȘI JOASĂ

15 minute

Obiectiv: participanţii învaţă să recunoască acele calităţi asociate cu autoestimarea înaltă, respectiv
joasă.
Introducere: Autoaprecierea este ceea ce simţim despre noi înşine. Ea este o măsură a cât de mult ne
apreciem şi aprobăm pe noi înşine. Mulţi oameni au un grad redus autoapreciere şi se simt nesiguri, vinovaţi. Aceste
sentimente afectează negativ comportamentul, relaţia cu alţii şi modul în care luăm deciziile. O autoapreciere
înaltă presupune să ne simţim bine în propria piele, să m convinşi că suntem capabili să încercăm şi lucruri noi şi să
câştigăm .oamenii de acest gen se aprobă pe ei înşişi în ciuda unor slăbiciuni inerente.
Desfăşurarea activităţii:
Cu întregul grup, se face o listă a calităţilor unui individ cu autoapreciere joasă, respectiv înaltă. Se alcătuiesc
astfel două tabele.
Se împarte apoi participanţilor foaia cu informaţii intitulată "autoaprecierea înaltă şi joasă". Se compară
calităţile găsite de grup cu cele de pe foaia cu informaţii şi se discută diferenţele.

Foaie cu informaţii
Autoaprecierea înaltă şi joasă
Un grad înaltde autoapreciere presupune:
●Să i asertiv
●Credinţa că eşti capabil să iei decizii bune
●Capacitatea de a recunoaşte şi de a
accepta propriile slăbiciuni
●Să te simţi bine / relaxat în societate
●Să te bucuri că întâlneşti oameni noi
●Să te simţi în siguranţă şi confortabil cu tine
însuţi
●Să nu-ţi e frică să-ţi asumi riscuri
●Să-i apreciezi pe ceilalţi în ciuda defectelor
lor
●Să nu te compari cu alţii
●Să i preocupat să-ţi menţii o autoapreciere
înaltă p
●Să ai grijă de tine
●Să-ţi placă schimbările
●Să i interdependent şi independent
●Să ai contribuţia ta faţă de societate
●Să ai relaţii bune cu ceilalţi

Un grad redusde autoapreciere presupune:
●Să dai vina pe alţii
●Să nu ai încredere în oameni
●Să nu-ţi asumi riscuri sau să nu încerci situaţii noi
●Să i dependent
●Să i suspicios, neîncrezător, invidios
●Să i lăudăros, şi să încerci să i ceea ce nu eşti
●Să i foarte preocupat de tine însuţi
●Să nu aştepţi mult de la tine
●Să simţi că greşeşti mereu
●Să găseşti mereu scuze pentru greşelile tale
●Să eviţi situaţiile sociale
●Să eviţi luarea unor decizii
●Să i agresiv sau pasiv
●Să depinzi d alte lucruri ca să i fericit, ca: alcoolul,
supraalimentaţia, droguri
●Să te comporţi ca şi cum eşti mai bun decât ceilalţi
●Să i perfecţionist
Să i rigid şi inexibil

8. AUTOAPRECIEREA ATUNCI ȘI ACUM :

10 minute

Obiectiv: participanţii explorează mesajele pe care le-au primit în copilărie şi examinează
autoaprecierea lor ca adulţi.
Introducere: în copilărie am primit multe mesaje despre noi înşine de la alţi oameni, care ne-au afectat
pozitiv sau negativ autoaprecierea. Modul în care gândim despre noi ca adulţi poate afecta foarte mult
modul în care alţii se raportează la noi .
Desfăşurarea activităţii:
Se împarte Foaia de Activitate numită "Voci din trecut si prezent; autoestimarea atunci şi acum".
Participanţii răspund în scris la întrebări. Ei sunt informaţi în prealabil că răspunsurile sunt condenţiale şi nu
sunt nevoiţi să le împartă cu ceilalţi.

Fişă de activitate
"Voci din trecut si prezent; autoestimarea atunci şi acum".
Răspundeţi la următoarele întrebări referitoare la experienţele pe care le-aţi avut în copilărie. Dacă nu aţi fost
crescuţi de părinţi, scrieţi în numele persoanelor care v-au crescut.
1.Ce mesaje pozitive aţi primit în copilărie de la mama şi /sau tata?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ce mesaje negative aţi primit în copilărie de la mama şi / sau tata?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Ce mesaje referitoare la propria persoană aţi primit în şcoală?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ce factori v-au ajutat să vă dezvoltaţi autoaprecierea?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Ce factori v-au afectat negativ autoaprecierea?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Ce mesaje negative vă mai inuenţează şi astăzi?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Ce mesaje pozitive vă mai inuenţează şi astăzi?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Completaţi următoarele fraze:
Ca adult, autoaprecierea mea este.............................................................................................................................................................................................
Cinci lucruri care îmi plac la mine sunt:
1............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cinci lucruri pe care le-am realizat sunt:
1............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cinci moduri în care am grijă de propria mea persoană sunt:
1...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cele mai bune calităţi ale mele sunt:...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câteva moduri în care pot să-mi îmbunătăţesc autoaprecierea sunt:................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Îmbunătăţirea autoaprecierii ar presupune:............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. O IMAGINE A AUTOAPRECIERII
10 minute
Obiectiv: participanţii învaţă să-şi exprime vizual autoaprecierea
Desfăşurarea activităţii: Participanţii vor desena două imagini. Una a autoaprecierii lor în copilărie şi
una a autoaprecierii lor ca adulţi.
Exemplu: o sticlă de bere pentru o autoapreciere joasă; o rachetă de tenis pentru o autoaprecieze
înaltă.După ce grupul a terminat, ecare participant va explica celor din echipa din care fac parte
semnicaţia desenelor făcute
10. FEEDBACK:
III. LOGISTICĂ:
- Spațiu:
- Materiale: muzica din diferite culturi, șe de lucru, coli, pixuri, minge.
- Echipa de voluntari:
I .PILOTAREA ATELIERULUI:
(1)23 mai 2017- Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”
23-25 mai 2017: Împrăștierea
(2)24 mai 2017- Școala Gimnazială ”Nicolaie Iorga”
23-25 mai 2017: Împrăștierea
(3) Colegiul Național ”I.C. Brătianu”
23-25 mai 2017: Împrăștierea
(4) 25 mai 2017- Liceul Teoretic ”Iulia Zamrescu”
23-25 mai 2017: Împrăștierea

10 minute

COMUNICARE ASERTIVĂ
ȘI
RELAȚII INTERPERSONALE

14. COMUNICARE ASERTIVĂ ȘI RELAȚII INTERPERSONALE
I. ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: îmbunatățirea competențelor de comunicare, conștientizarea importanței comunicării în
relaționarea interpersonală;
b) Număr minim/ maxim de participanți: 10 – 25
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 7+, elevi, tineri, adulți
d) Durată: 120 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI :
1. PREZENTAREA ASOCIATIEI SI A ACTIVITATII:
2. EXERCIȚII DE INTERCUNOAȘTERE:

5 minute
10 minute

a. Se împart participanții în echipe egale, ecare echipă primind o gură geometrică (ex: piramidă, stea,
cerc, etc) pe care vor  nevoiți să o formeze numai din mâini, picioare sau alte părți ale corpului. Participanții
primesc câteva minute timp de gândire a strategiei, iar la nalul acestui timp ei vor  nevoiți să arate întregului
grup modul în care reprezintă gura primită.
b. Atingeți cu mâna dreaptă un obiect de culoarea verde. Atingeți capul de un obiect pătrat. Atingeți
umărul stâng de un obiect folosit la scris etc.
După ce participanții au îndeplinit prima cerință, sunt rugați să-și păstreze poziția în care se aă, în timp
ce coordonatorul le va spune cea de-a doua cerință a jocului: ecare dintre jucători trebuie să facă, să
spună, să mimeze, să mângâie, să alinte ( la libera alegere a coordonatorului) obiectul de care sunt lipiți.
Exemplu: Mângâiați ca pe un cățel obiectul de care v-ați unit. Alintați obiectul de care v-ați atins.
Pupați,dacă se poate, obiectul de care v-ați atins. Luați în brațe obiectul pe care l-ați atins etc.

3. COMUNICAREA ASERTIVĂ:

40 minute

Prezentare teoretică: Ce putem aa despre noi prin comunicare; comunicarea agresivă, evitantă
(pasivă) şi asertivă; Empatia şi comunicarea asertivă.
Exerciţiu: Emiterea unui mesaj
Obiectiv: Recunoaşterea diferitelor moduri de a trimite un mesajşi a modurilor variate în care oamenii îl
percep.
Introducere: Oamenii răspund în mod diferit la situaţii similare, în funcţie de stilul de comunicare al
ecăruia şi de situaţie. Există moduri diferite de a comunica, unele eciente, altele ineciente.
Desfăşurarea activităţii:
●Se distribuie şa de informații intitulată "Trimite mesajul" care este analizată cu grupul.
●Se distribuie şa de activitate intitulată "Trimite mesajul" pe care o vor completa individual. La ecare
scenariu din prima foaie li se cere răspunsul pe foaia de răspuns.
●Se solicită apoi răspunsuri întregului grup.
●Facilitatorul va pune grupului următoarele întrebări: aţi avut vreodată vreo ocazie să ţi agresiv / pasiv,
pasiv-agresiv? Dacă un participant dă un exemplu, i se cere grupului să-şi exprime acordul sau dezacordul.
Gândiţi-vă la o situaţie când aţi reacţionat în unul din următoarel moduri: pasivitate; agresivitate; pasivitate şi
agresivitate și aţi regretat ulterior. Dacă v-aţi putea întoarce în timp, cum v-aţi modica răspunsul? Gândiţi-vă
la un moment când cineva v-a răspuns într-un mod inadecvat. Cum v-aţi simţit? Cum ar  putut să vă răspundă
mai bine?
●Se continuă ctivitatea, incluzându-se şi mesajele non-verbale. Se împarte grupul în două, ecărui
microgrup dându-i-se câte un scenariu din cele la care au răspuns anterior.
●Fiecare va veni în faţa grupului şi va "interpreta" răspunsurile folosindu-se de limbajul corporal şi de
voce.

Exemplu: Situaţia în care profesorul subevaluează lucrarea unui elev. Răspunsurile elevului pot :
Pasiv. "Nu sunt sigur, dar nu cred că lucrarea mea a fost evaluată corect" (privire în jos, vorbeşte încet, arată
speriat).
Agresiv. "M-aţi furat! Ştiu că lucrarea asta merita mai mult!" (Privire ostilă, vorbeşte tare, trânteşte lucrarea pe
masă).
Pasiv-agresiv. Spune altui participant: "profesorul m-a furat. O să regrete!"
Asertiv. "Am urmat instrucţiunile pe care ni le-aţi dat în clasă şi cred că am răspuns corect. Nu cred că nota
aceasta reectă efortul meu. Aş aprecia dacă aţi revedea lucrarea.".(Vorbeşte clar şi condenţial, privire
înţelegătoare).
Discuţie: A  asertiv înseamnă că te exprimi în cel mai potrivit mod. Dacă în mod curent răspunzi unei situaţii într-un
mod sau altul (pasiv, agresiv, pasiv-agresiv), învaţă-te să te opreşti şi să gândeşti înainte de a reacţiona. Aceste
reacţii nu îţi aduc de obicei răspunsul pe care îl doreşti de la ceilalţi. Încearcă să te schimbi şi să i asertiv.
Fişă cu informaţii
Trimiterea unui mesaj
Stiluri:
Pasiv:
- Nu vorbeşte în numele lui
- Nu îşi exprimă nevoile
- Se consideră o victimă
Agresiv:
- Îi blamează pe alţii
- Abuziv, sarcastic
- Se consideră "vocea puternică"
Pasiv / agresiv:
- Caută răzbunare
- Laş, meschin

Asertiv.
· Comunică sentimentele onest şi deschis
· Îşi satisface nevoile fără să-I afecteze pe alţii
Exemple: Situaţia: un profesor subevaluează o lucrare.
Răspunsuri:
Pasiv. Elevul nu spune nimic, stă în bancă şi se gândeşte cât de nedreaptă este uneori lumea.
Agresiv. Trânteşte lucrarea pe catedră şi spune că l-a furat la notă.
Pasiv-agresiv. Se gândeşte că a fost furat la notă şi când profesorul părăseşteclasa îi varsă cerneală
pescaun.
Asertiv. Îispune profesorului ce simte despre nota primită şiîi cere să o reevalueze.
Care din aceste răspunsuri îţi va oferi ceea ce vrei?
Fişăde activitate
Trimiterea unui mesaj
Pentru ecare situaţie de mai jos, scrieţi câte un răspuns în ecare stil prezentat în şa cu informaţii:
a) Prietenul tău întârzie întotdeauna. Mereu te face să aştepţi. Începi să devii furios.
Pasiv..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pasiv-agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................
Asertiv..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Stai de câteva ore la coadă pentru un bilet la concert. Cineva se bagă în faţă.
Pasiv..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pasiv-agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................
Asertiv..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Te plimbi pe holul şcolii. Când treci pe lângă un grup de elevi, unul dintre ei face un comentariu nepoliticos la
adresa ta.

Pasiv..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pasiv-agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................
Asertiv..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
a) Un coleg împrumută de la tine o carte şi nu ţi-o mai dă înapoi.
Pasiv..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pasiv-agresiv............................................................................................................................................................................................................................................................................
Asertiv..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
În ce mod răspunzi de obicei? care este cel mai indicat mod de a răspunde?
4. EXERCITIU DE STILURI DE COMUNICARE „BULDOZERUL SI PAPA LAPTE
25 minute
Obiectiv: Identicarea principalelor stiluri de comunicare
Tehnica: Joc de rol
Desfăşurarea activităţii: Elevii, împărţiţi în grupuri de câte 4 (doi părinţi şi doi copii), trebuie să ia împreună o
decizie în privinţa locului unde îşi vor petrece vacanţa de vara. Succesiv vor trebui să încercesă ia decizia jucând
doar roluri bazate pe un singur stil de comunicare: agresiv, pasiv, pasiv- agresiv şi asertivFeedback: ecienţa decizională în funcţie de stilul de comunicare ales.
5. PAUZĂ:
5 minute
6. ACTIVITĂȚI DE ECHIPĂ :
25 minute
pe baza unei temei date: participantii vor  pusi in situața de a lua o decizie de echipă.Se face o alta impartire
pe echipe si membrii primesc diferite roluri cu o descriere prealabilă. Se analizează diferitele stiluri de comunicare
apartinand unor participanți dicili si maniera în care se poate reactiona ecient în situații de comunicare diferite.

Roluri :
Hipopotamul « Adormit » in cea mai mare parte a timpului, accepta orice opinie, predispus sa spuna : « De ce
eu ? » cand i se stabilesc responsabilitati. Determina-l sa se exprime, fa-l sa constientizeze riscuri care-l ameninta,
incurajeaza initiativele, cere-i puncte de vedere personale argumentate, valorizeaza contributiile, asigura-l de
sprijin, urmareste acordul, ton ferm, autoritar moderat.
Broasca. Confuza, prost informata, victima sigura a vulpii. Tine-o in cadrul subiectului, pune-i intrebari precise,
determin-o sa concluzioneze, fa referire la timp, vorbeste deschis despre ce o preocupa, despre temeri.
Girafa. I se distrage usor atentia, emotionala, ar face orice sa-si mentina echilibrul. Arata-i respect, ofera-i
sprijin, cere-i parerea si reformuleaza, sintetizeaza ca sa te asiguri ca ai inteles, valorizeaza, ton calm, linistit.
Gazela. Timida si retrasa, mereu in alerta, incapabila uneori sa gestioneze situatiile. Pentru a stabili relatia
pune-i intrebari directe, simple, la care sa poata raspunde, incurajeaza eforturile si apreciaza reusitele, zambet, ton
linistitor.
Buldogul. Agresiv, inexibil, certaret, ataca fara sa anunte. Pastreaza calmul, detaseaza-te incercand sa faci
distinctie intre ce spune si modul in care spune clarica si reformuleaza pentru a te asigura ca ai inteles, eventual
sintetizeaza pentru ceilalti.
Maimuta Atotstiutoare, vorbeste mult si neincetat, este voluntara. Pune-i intrebari dicile, inchise sau multiple,
evita-i privirea, da-i sarcini dicile, cere opinia celorlalti, reaminteste timpului si dreptului la cuvant, determin-o sa
constientizeze riscurile.
Calul. Plictisitor, respecta regulile, inteligent, dar nu isi nalizeaza ideile. Reaminteste-i obiectivul nal,
sintetizeaza si reformuleaza pentru a accentua punctele importante obtinute si pentru a insista pe cele
neclaricate sau evitate .
Ariciul. Intepat si mormaitor, sceptic, defensiv, dispretuitor, resemnat. Prevezi obiectii si pregateste raspunsuri,
trateaza-l cu atentie si respect, cere-i ajutorul,

7. FEEDBACK :

10 minute

III. LOGISTICĂ:
-Spațiu: Sala Multimedia
-Materiale: laptop, videproiector, 2 roll-up-uri, coli A4, A3, 10 pixuri, carioci colorate, aparat de fotograat cu
card de memorie, postere.
Echipa de voluntari:
IV. PILOTAREA ATELIERULUI:
1. 22 aprilie 2016- Școala Gimnazială Stroiești
Săptămâna Școala Altfel: 22 aprilie, ziua 5
2. 3 decembrie 2016
Ziua Internationala a Voluntariatului

ȘCOALA IDEALĂ
I .ASPECTE GENERALE:
a) Obiective: Identicarea aspectelor care ar putea transforma instituția școlii într-o școală ideală –
aspect legate de organizare, de curriculum, de program, de metode și mijloace folosite, de resursele umane,
chiar și de amplasare în spațiu.
b) Număr minim/ maxim de participanți:12 – 30.
c) Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 10 ani +, elevi, tineri, profesori – actori direcți ai educației.
d) Durată: 90 minute;
II. AGENDA ATELIERULUI
1. JOCURI CUNOAȘTERE:
10 minute
Tura 1: Fiecare participant își spune numele. Tura 2: Participanții își spun numele și o calitate care îi
denește, cu aceeași inițială cu a numelui. Tura3: Fiecare participant își spune numele, calitatea și face un
gest. Tura 4: Fiecare participant repetă numele, calitatea și gestul celor de dinaintea lui și încheie cu ale lui
personale.
2.ENERGIZER :

10 minute

Facilitatorul le spune participanților că a început sezonul țânțarilor. Când unul bâzâie deasupra noastră,
cei din stânga și din dreapta noastră ne pot ajuta să scăpăm de ei. Participanții sunt așezați în cerc.
Persoana indicată de facilitator ca având țânțarul deasupra capului se va lăsa pe vine, vecinii vor trebui să
bată din palme în același timp deasupra capului acestuia pentru a omorî țânțarul. Acesta se mută însă la
următorul, apoi la următorul, în sensul acelor de ceasornic. La un moment dat, facilitatorul indică încă o
persoană deasupra căreia zboară țânțarul, care o va lua apoi în direcția opusă primului țânțar. Necesită
multă atenție și coordonare.

3. EXERCIȚIU, Reconstituie poezia !
15 minute
Fiecare participant primește câte un bilețel pe care se aă scris câte un vers dintr-o poezie cunoscută / autorul / titlul
poeziei. Reconstituind poezia, autorul și titlul poeziei se vor forma echipe de câte 6 membri. Poeziile au ca temă
învățătura.
4. Exercițiu, ȘCOALA IDEALĂ
35 minute
Resurse: coli ipchart
Markere, carioci
Lucrând în echipe formate și din elevi, și din profesori, participanții au ca sarcină să imagineze școala ideală, așa cum
o văd ei. Trebuie să aibă în vedere atât spațiul în care ar  așezată zic, aspectul, forma de organizare, orarul, curricula,
resursele umane și materiale de care ar dispune, cât și metodele de predare-învățare-evaluare. Se menționează că nu
există limite, să dea frâu liber imaginației, școala ideală poate arăta și poate  oriunde și oricum își doresc.
Pe colile de ichart vor prezenta școala imaginată de ei.
5. FEEDBACK
20 minute
La sfârșitul timpului de lucru, ecare echipă își prezintă școala ideală.
Puncte de discuție pentru facilitator:
La sfârșitul prezentărilor, facilitatorul trage concluzii legate de modul în care echipele au văzut școala ideală, prin ce
se diferențiază aceasta de școala reală, cât de mare este diferența dintre ele și dacă există speranțe ca să ne
apropiem de conceptul de școală ideală.
În sprijinul ideii de Anything is possible, în încheiere se vizionează clipul Democratic School:
https://www.youtube.com/watch?v=RhUx1pArrO4
I.LOGISTICĂ
Spațiu: Business Forum, Pitești
- Materiale: video-proiector, coli ipchart, markere, carioci, pixuri;
Echipa de voluntari:
- Constantinescu Aura – lucrător de tineret
- Oriana Popescu – stagiar
I.PILOTAREA ATELIERULUI:
14 Mai 2017, Duminica ideala:Lets Learn Differently!

STORY TELLING
ASPECTE GENERALE:
·
·
·

Obiective: Dezvoltarea abilităților de comunicare, stimularea creativității.
Număr minim/ maxim de participanți: 10- 36
Prolul participantului (vârstă, studii etc.): 10 ani +, elevi, tineri, adulți
Durată: 90 de minute

·

AGENDA ATELIERULUI:
PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘI SCOPUL ACTIVITĂȚII ALESE: 15 minute

·
·

“Cine suntem?”,”Ce am făcut și ce facem?” etc.
Introducere în tema respectivă

JOC DE CUNOAȘTERE/NUME:
15 minute
· Vom așeza pe jos carduri cu întrebări (legate de propria persoană, hobby-uri,interese,etc) iar ecare participant va
alege unul și va trebui să adreseze întrebarea cel puțin la 5 persoane. După 5 minute, câțiva doritori vor împărtăși grupului
un răspuns. Scopul este familiarizarea cu mediul și cu restul participanților.
· Vom face apoi un tur de nume în felul următor: participanții vor trebui să își spună mai întâi numele, apoi să răspundă la
întrebarea „Dacă viața ta ar  un lm sau o poveste, cum s-ar numi?”
·

INTRODUCERE DESPRE TEMĂ :
Ce este Story Telling și ce urmează să facem

10 minute

JOC ÎN ECHIPĂ:
30 minute
Se așează cărțile Dixit pe jos, asemeni unei poteci. Se vor împărți participanții în echipe egale, cu maximum 6 membri în
ecare, în funcție de numărul participanților. Fiecare participant își va alege minimum 3 cărți Dixit și apoi se vor grupa în
echipele anterior formate. În echipe, pe baza cărților adunate de ecare, se construiește o poveste care va  prezentată
prin diverse mijloace: teatru, muzică, poezie, etc.
În aceleași echipe, participanții vor îndeplini task-uri creative, stabilite anterior. Exemplu de taskuri creative: găsiți 6
moduri de a folosi o bicicletă în interiorul unei case, imaginați-vă cel mai bun și original magazin de dulciuri din lume, găsiți
căi de a readuce bastonul ca accesoriu masculin, identicați 15 moduri de a folosi o cărămidă, găsiți titlul unui articol
,,senzațional,, pornind de la imagini precum o bătaie între pisici, o mănușă uitată pe stradă, doi oameni se întâlnesc la colț
de stradă, etc. (10 minute).
ENERGISER:
10 minute
Într-o jumătate de minut participanții vor povesti un moment frumos din viata lor, folosind un telefon sau o altă jucărie.
FEEDBACK FINAL:
10 minute
Fiecare participant va alege câte o bomboana skitlles,ecare culoare reprezentand o culoare. Ex:Daca un
participant va alege o bomboana rosie,va trebui sa raspunda la intrebarea”Ce anume nu ti-a placut la activitatea de
astazi?”, pe cand o bomboana de culoarea verde va reprezenta alta intrebare.
LOGISTICĂ:
· Spațiu: Sala Multimedia
· Materiale: laptop, videproiector, coli A4, 10 pixuri si carioci colorate, aparat de fotograat cu card de memorie,
aparat de fotograat de jucarie+extensiile cartilor Dixit, bomboane Skitlles, postere.
·

Echipa de voluntari/facilitatori:

·

PILOTAREA ATELIERULUI:
Vara poveștilor, Fundația Culturală Ilfoveanu : "Vara povestilor", 19 august 2017

Capitolul III
Website-uri educaționale utile cu
Metode de Educație Nonformală

III. 1 Website-uri educaționale utile cu Metode de Educație Nonformală
Prezentul ghid conține la capitolul II, 16 agende pentru tot atâtea ateliere de educație pe diferite tematici, ecare cu obiective
distincte, dar cu energisere, ice-breakere, metode adaptate temei, dar care pot  recombinate și utilizate în diferite contexte.
Am considerat necesar să includem în ghid și alte surse de informare, ghiduri și manuale de educație nonformală, publicate în
limbile română și engleză. Acestea sunt un ,,grăunte de nisip”, în uriașa cantitate de informație despre educația nonformală, care
așteaptă să e descoperite.
Sperăm ca acest ghid și informațiile conținute, să vă încurajeze să consultați și să folosiți resursele de mai jos și să descoperiți și altele
Website-uri utile în limba Română:
Nonformalii.ro , Portalul nonformalii.ro este dezvoltat in cadrul unui proiect ambitios de promovare a educatiei nonformale in
Romania:NONFORMAL. Proiectul a fost implementat in perioada februarie 2012 - ianuarie 2013 de Fundatia pentru Dezvoltarea
Societatii Civile, impreuna cu Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si . Acest
site continuă să e updatat cu informații și metode cu și despre educația nonformală.
Activități Impact. Fundația Noi Orizonturi! Este o arhivă online de resurse de educație nonformală, care pot  folosite cu succes în
clase, sau în afara acestora în cadrul activităților extra-curriculare.
Website-uri utile în limba Engleză:
Salto - Youth este un site dedicat evenimentelor de tineret, proiectelor educaționale și are un motor de căutare parteneri,
inclusiv școli pentru parteneriate strategice cross – sectoriale, precum Lets Learn Differently. De asemenea ToolBox este o arhivă vastă
de metode educaționale, energisere și ice-breakere, ce pot  căutate în funcție de tipul de activitate – atelier, curs, etc – dar și de
tematica abordată, cu exemple concrete de activități.
Mindtools,, un site interesant, dedicat celor care vor să învețe abilități noi, utile pentru dezvoltarea lor personală.
Eurodesk, Ca o organizație suport pentru Erasmus+, Eurodesk face ca informațiile privind mobilitățile pentru tineri și despre
proiecte europene de succes să e accesibile tuturor.
Erasmus+ Projects Examples. Platforma de diseminare pentru proiectele europene, inclusiv cele nanțate prin programul Erasmus+.
Atenție: motorul de căutare are mai multe opțiuni, de la a folosi un cuvânt cheie precum o anumită tematică, sau opțiuni mai complexe.
Idei de activități și de proiecte, exemple de bună practică sunt disponibile pe site.
Erasmus+ Romania. Website-ul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale,
conține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a accesa programul Erasmus+, webinarii dedicate programului și multe linkuri
utile, precum și oportunități de formare pentru profesori, lucrători de tineret și formatori.

III. 2 Resurse bibliograce: ghiduri de educație nonformală și materiale la un Click distanță!
În tabelul de mai jos, se regăsesc o serie de ghiduri, manuale de educație nonformală și broșuri cu
exemple de bune practici, unele realizate de Comisia Europeană sau UNESCO, altele de specialiști, altele
de organizații nonguvernamentale active în domeniul educației nonformale. Aceste resurse au fost
consultate de autorii acestui ghid și de contributori și abordări și aspecte din acestea se regăsesc și în
prezentul ghid, care a rezultat însă din experiența și practica cotidiană a celor implicați în implementarea
proiectului Lets Learn Differently:

Ghiduri în limba Engleză:

Nr.

Titlu

Autor/Organizație

Nr.
Pag

Link

1.

„100 de idei de
educație nonformală”

OrganizațiaNațională
„Cercetaşii României”

102

http://www.scout.ro/wpcontent/uploads/2013/10/Manual-100-deidei-de-educatie-non-formala.pdf

2.

Activități educative
nonformale

ASOCIAȚIA MOZAIC

9

http://www.nonformalii.ro/uploads/resurse/sier
e/brosura_EYEVi.pdf

3.

Ghidul animatorului
socio-educativ

Asociatia CREATIV + precizare
contribuții

243 http://www.nonformalii.ro/uploads/resurse/sier
e/Ghidul_animatorului.pdf

4.

Educaţie nonformală
pentru dezvoltare
personală

Fundaţia de Evaluare în
Educaţie

111 http://www.isjsalaj.ro/programe/scoala_altfel/E
ducatie%20nonformala%20pentru%20dezvol
tare%20personala.pdf

5.

“Respect pentru
Diversitate”

British Council România

108 https://www.britishcouncil.ro/sites/default/les/
ghid-respecting-diversity.pdf

Nr.

Titlu

Autor/Organizație

Nr.
Pag

Link

1.

Manual for facilitators in
non-formal education

Conseil d'Europe/Sabine
Klocker

98

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Reso
urces/Publications/2009_Manual_for_facilitat
ors_en.pdf

2.

Tools for learning in non
formal education

Salto-Youth

40

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Reso
urces/Publications/2009_Manual_for_facilitat
ors_en.pdf

3.

Nonformal education
manual

Corps Center for Field
Assistance and Applied
Research

90

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/peace
corps/nonformal_ed_manual1.pdf

4.

UNESCO GUIDELINES
for the Recognition,
Validation and
Accreditation
of the Outcomes of
Non-formal and Informal
Learning

UNESCO Institute for Lifelong
Learning

13

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002
163/216360e.pdf

5.

Handbook for Literacy
and Non-Formal
Education Facilitators in
Africa

UNESCO

156 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001
446/144656e.pdf

6.

NFE BOOK The impact
of Non Formal
Education on young
people and society

AEGEE

60

https://www.aegee.org/wpcontent/uploads/publications/NFE_book.pdf

7.

Nonformal Education
Guide A Supplement to
the Educator Guide

U.S. Fish and Wildlife Service

67

https://www.fws.gov/migratorybirds/pdf/educa
tion/JuniorDuckStamp-NonformalGuide.pdf

8.

Training manual for
non-formal Education
through
Sport and physical
activities with young
people

International Sport and Culture
Association/Denitsa
Andonova, Maria Acs,
Douglas Holmes

66

http://www.eplusifjusag.hu/public/les/press/m
ove___learn-moveandlearn_manual.pdf

9.

A guide for non-formal
education institutions

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

132 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/1162
41/1/dsa600.pdf

10.

HANDBOOK FOR
PEOPLE WORKING
WITH YOUTH GROUPS
Non-formal education
practice in Lithuania

Ž.Gailius, A. Malinauskas, D.
Petkauskas, L. Ragauskas

164 https://neformaliai.les.wordpress.com/2014/1
1/handbook-for-people-working-with-youthgroups-en-web-version.pdf

11.

Non-formal Education
through Outdoor
Activities Guide

Dorin Festeu and Barbara
Humberstone

254

https://www.academia.edu/1461926/Nonformal_education_through_outdoor_education_
in_Europe?auto=download

12.

Non formal education
through outdoor
activities
for disable people
- handbook

Partnership of “Breaking Barriers
Networking” Project Nº PT-4.311-2009-R1 Youth in Action
Programme – Action4.3
Networking

145

http://www.eoenetwork.eu/leadmin/PDFs/Handbook%20of%20
Good%20Practices%20_Breaking%20Barriers%2
0Project.pdf

13.

Non-formal and Formal
Partnership in Adult
Education

ARCS

85

http://arcs.ro/nonformal/images/echipa/NonFormal_Guide.pdf

Léargas

23

http://www.leargas.ie/wpcontent/uploads/2015/04/Youth-booklet.pdf

International Relations Research
Student Association
(IRRSA), Bulgaria
UNESCO Youth Club of Thessaloniki,
Greece
SCAMBIEUROPEI, Italy
Express Yourself, Latvia
Youth Alliance Krusevo, Macedonia
Fundacja Centrum AktywnosciTworczej,
Poland
Geoclube – Associação Juvenil de
Ciência, Natureza e
Aventura, Portugal
EuroDEMOS Association, Romania

34

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloadle1383/Guideline%20Equal%20chances%20for%
20labour%20market.pdf

14. Summary Guide for Youth
and Non- formal learning
January 2015
15.

Non formal methods for
youth integration on the
labour market

Kasta Morrely Association,
Romania

Art In (E)Motion: New A.I.M.s for
Non-formal Learning

20

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le-1231/AIM%20toolkit.pdf

17. Activity memo of outdoor 20 people who participated to
education Training with
Outward Bound Croatia's
Thought
„Training with Thought“ course

25

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le1129/Outdoor%20education_activities%20h
andbook_2014.pdf

16.

Art In (E)Motion New
A.I.M. s for Non - formal
learning. Toolkit

18.

Trainer's laboratory:
experience non-formal
learning tools!

Oana Dumitrescu

21

https://www.saltoyouth.net/tools/toolbox/tool/trainer-slaboratory-experience-non-formal-trainingtools-brochure.1352/

19.

AGENDA, HANDOUTS
and PHOTO REPORT OF
Training Course
STRUCTURED NONFORMAL EDUCATION
APPROACHES FOR
SOCIAL INCLUSION

An Organisation „C Modulis”

25

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le-924/HANDBOOK_NFE_2011_2.pdf

Athanasios (sakis) Krezios
Miki Ambrozy

77

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le-811/h2s_electronic_v3.0.pdf

20. Here2stay- a handbook
on non-formal learning
and its social
recognition.

21.

Peace Education
Handbook for
Educators

IFM-SEI

88

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le-1330/IFMSEI%20Peace%20Education%20Handbook_
nal%20English.pdf

22.

Non-Formal Methods
for no- commonlanguage contexts

C.A.D.D.R.U. The Assistance
Centre for the Sustainable
Development of Human
Resources

48

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le-950/Brosura%20VAF%20-%20EN.3%20%20Non%20Formal%20methods%20for%20n
o-common-language%20contexts.pdf

23.

Guess What… It's non
formal education –
Public Report

cesie

10

http://cesie.org/media/Guess-what_its-nonformal-education_PUBLIC-REPORT.pdf

24.

Non-formal education
in action: building
democracy and social
inclusion.

Aura Constantinescu

48

https://www.saltoyouth.net/downloads/toolbox_tool_downloa
d-le836/Manual%20Non%20Formal%20Educatio
n%20in%20Action.pdf

III.3 În loc de concluzie: Școala ideală
Pe data de 14 Mai 2017, la conferința Școala Ideală organizată în cadrul proiectului Lets Learn Differently, la
care au participat profesori și elevi de la mai multe școli din județul Argeș, am încercat să identicăm împreună,
profesori și elevi, care ar  caracteristicile unei ,, școli ideale,,. Deși este un deziderat, considerăm că ideile
exprimate de elevi și profesori, ca rezultat al unor activități de echipă, merită incluse în acest ghid, ca un subiect de
reectie:
Școala ideala văzuta ca un loc fără note, cu multe materii interesante bazate pe descoperire, activitati pentru
tineri care să ajute la dezvoltarea acestora in diferite moduri,dar in funcție de nivele ( de clasă). Această școlă
este înconjurată de natură, permițând elevilor studiul în natură.
“ Am inceput discutia prin a ne concentra pe exterior si instalatii, am vrut cu totii sa e ceva foarte special si nonconformist, cu usoare inuente din occident: scoala rotunda, campus, expozitie cu picturile elevilor, sali de teatru,
laboratoare, biblioteca, cabinet de psihologie, cinema etc...de asemenea, ne-am focusat foarte mult și pe partea
cu sporturile, pe care le-am considerat importante in dezvoltarea unui elev: piscina, teren de fotbal, de baschet, de
hockey...dupa ce am stabilit cum arata exteriorul, am introdus cateva elemente noi si moderne în sistem ( orar de la
9-12 cu materii obligatorii, dupa 2-3 ore de optionale practicate in laboratoare, ora de feedback pentru pro si
elevi, pauza de masa de o ora la cantina si un schimb de experienta obligatoriu pentru ecare clasa).
Relatia profesori - elev e foarte informala, nu ne adresam cu dvs, exista amiciție, respect si recunoastere”.
Școala ideală “Elena Farago” este una dintre școlile care seamănă cu cea normală, dar este altfel din punct
de vedere al programului. Aceasta se bazează pe interviuri, pentru elevii care vor să învețe în acest institut,
programe artistice, săli pentru toate activitățile, cercuri debate și un program adaptat pentru moduri nonformale
de predare.
Această școală ideală prezintă școala cubică care respectă dezvoltarea elevilor și timpul acestora, de
aceea programul școlar este scurt, impărțit în teorie ( 9:00-11:00) și practică (13:00-16:00) . Școala este plasată
în natură, într-o zonă de pădure, iar acoperișul ei găzduiește o mini grădină, un loc de relaxare și recreere pentru
elevi, în interiorul ei ind și o cantină.
Orele din această școală sunt formale și nonformale, practica și teoria îmbinându-se într-un mod plăcut,
relaxant, dar și folositor pentru dezvoltarea intelectuală și personală, formănd oameni de succes.

