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 Perioadă implementare-18 luni, începând cu 01-06-2017 

 Flux 2: ”Non formal for inclusion– using non formal education methods to foster 

inclusion” 

 2-8 februarie, Larnaca, Cipru 

 Participanți: prof. Falnicu Florin, prof. Macsim Gabriel, înv. Rînciog Adriana 

 Obiectiv general: dezvoltarea competențelor ce țin de activități și tehnici ale educației 

nonformale în contexte formale. 

 Conținutul activităților:  

 jocuri interculturale, team-building, tipuri de comunicare, dinamica de grup, metode 

nonformale de incluziune și medierea. 

 Raportare pe cele 7 zile: 

Ziua1 

Deschidere curs – offline facebook. Fiecare participant alcătuiește propriul profil și reține 

date despre alți doi colegi. Urmează o scurtă verificare în cerc. 

Scopul cursului și așteptările: se dă o listă de sarcini și 60 minute ca timp de rezolvare. 

Participanții se organizeazăsinguri pentru a îndeplini sarcinile; printre acestea se regăsește și o 

listă de 20 de așteptări și scopuri pentru care urmăm cursul.rezolvarea sarcinilor implică 

creativitate de grup, organizare, cooperare și comunicare, strâns legate de conceptul de „team-

building”. Membrii grupului interacționează și se cunosc, lucrează împreună. 

Echipe mixte definite de culori exprimă motive de teamă (galben), modalități de a 

contribui la curs (albastru), așteptări (roșu) și stabilesc reguli de bază ale grupului (verde). 

Formatoarele prezintă „The Iceberg Model of Culture” și obțin feedback prin plasarea 

unor itemi pe cele treinivele de cultură de către noi, ca activitate individuală. Apoi, formatoarele 

prezintă conceptele de multiculturalism și interculturalism, folosind metoda închiderii cercului: 

presence-adaptation-accepting-integration-interculturalism. 

În ultima etapă, individual, indicăm cele mai importante cinci calități ale unui profesor în 

contextul predării interculturale, le reducem la trei, apoi la una, trecem în grup de patru și le 

ierarhizăm. Le prezentăm, le justificăm și la nivelul grupului mare, atingem consensul în 

alegerea celei mai importante calități. 



       

    

 

Ziua2 

 Se continuă discuția despre cultură cu problema inadaptării, cunoscută drept „cultural 

shock”. Au fost prezentate primele faze ale acceptării și integrării: respect, cunoaștere și empatie. 

Apoi s-a ărefigurat traseul de la stereotipie la ură. Ideea era ca elevii să nu depășească faza de 

prejudiciu. Ca test practic, se cere interpretarea unei imagini pe trei nivele: simpla descriere, ce 

cred despre ce vad și ce simt despre ce cred. Grupurile de 4 persoane realizeazș sarcina și apoi se 

confruntă cu adevărata identitate/statutul cultural al subiecților.  

Se dezvoltă tema șocului cultural și a măsurilor posibile. Se prezintă diagrama U cu principalele 

momente: honeymoon, culture shock și adaptation. Se revine la teamwork, unde un membru 

prezintă un caz real care să răspundă celor trei puncte de discuție. Cele mai interesante cazuri 

sunt expuse în grupul mare. De exemplu, participantele din Serbia au în clase un albanez rom și 

o fată venită din Moscova. Mșsurile de integrare aplicate au fost discutate.  

Au urmat tipurile de comunicare, cu proporțiile și importanța lor. S-a demonstrat că cei 7% 

atribuiți comunicării verbale sunt reali printr-un exercițiu în perechi. Pe scaune, spate în spate, 

unul din pereche a comentat o imagine, celălalt trebuind să o deseneze din descriere. Zgomotul 

ca barieră în comunicare a fost evidențiat. Nu s-au realizat desene compatibile cu originalul, 

indiferent de limba folosită. Prezentările Prezi, ca tot materialul uzitat, sunt sunt bine structurate 

și vor constitui material didactic pentru participanți și nu numai. Următoarea activitate de 

comunicare se desfășoară în română, perechile comunicând, de fapt, prin cuvinte și gesturi, 

implicând verbalul și non-verbalul. Tipurile de comunicare au fost prezentate și exersate pe 



grupe mixte, pentru consolidare. Grupul meu a avutca temă comunicarea pasiv-agresivă și 

asertivă între profesor-elev-părinte. Cele 4 grupuri au vut câte două reprezentări pe „scenă”, iar 

audiența atrebuit să recunoască tipul de comunicare folosit. 

În final am vizionat un (alt) filmuleț în care se demonstra puterea mesajului, de la un „sunt orb, 

ajutați-mă” la „e o dimineață superbă dar eu nu o văd”. Trecătorii lăsau mult mai mulți bani după 

al doilea mesaj. 

    

     

              

 

 

 



Ziua 3 

Team-building. Dinamica grupului.  

Ni se prezintă noțiunile teoretice legate de echipa de lucru, pe scurt, însemnând definiția 

acesteia. Apoi se clarifică noțiuni precum locul/rolul unei persoane într-o echipă, și rolulu 

echipei per ansamblu relativ la sarcina de lucru.  

Prima sarcină practică de team-building a fostt să construim un suport din câțiva itemi 

dați, într-un timp limită. După aceea, ne-am confruntat etapele de lucru cu cele patru stagiiale lui 

Toleman privind funcționalitatea unei echipe, stabilind dacă și cum le-am parcurs (forming, 

storming, norming, performing). Devenind conștienți de acestea, am primit altă sarcină de grup 

pentru a parcurge aceste faze.  

Următorul subiect dezbătut s-a referit la competențele de bază în formarea elevilor și a 

noastră. Acestea sunt 8 și includ cultura, comunicarea, matematica, tehnica, antreprenoriatul. 

Prezentarea a fost eficientă și detaliată. A urmat activitatea practică în care am schimbat 

componența grupurilor, acestea evidențiind cele trei componente esențiale ale competenței 

pedagogice: cunoașterea, abilitățile și atitudinea. Am avut de rezolvat 8 sarcini într-un timp 

limită, ele fiind dispuse în mai multe puncte de lucru. Apoi am explicat soluțiile găsite și 

identificam competențele implicate, acestea fiind date sub forma unor afișe la care atașam 

sarcinile date. Tot la acest capitol, am primit cartonașe cu cerințe care trebuiau potrivite cu 

competențele solicitate, aflate pe podea. 

În final, ni s-au prezentat cele trei tipuri de învățare: formală, non-formală și informală. 

Sarcina a fost să alcătuim un plan de lecție pe tema „steagurile UE” in stilurile formal și 

nonformal. Rezultatele au fost preentate într-un tur al galeriei. Ca de fiecare dată, a urmat un 

scurt feedback referitor la ziua în curs. 

      

  



   

     

  

 

Ziua 4 

Toate echipele prezintă țara dincare provin, sistemul organizațional și organizația. Se 

descriu pe scurt școlile, contextul socio-economic și proiectele naționale și internaționale la care 

au luat parte. Astfel, aflăm despre sistemele educaționale ale Ciprului, Serbiei, Poloniei și 

Lituaniei și îl facem cunoscut pe al nostru. Urmează o discuție liberă în care se punctează 

asemănările și diferențele dintre țările amintite mai sus. 

După pauză, sunt expuse cazuri de abandon școlar și tendințe generale de continuarea 

studiilor după perioada obligatorie. De exemplu, în Polonia, 60% dintre elevi optează pentru 



învățământul liceal tehnic, după care majoritatea se angajează iar ceilalți urmează cursurile unei 

faculăți tehnice. 

În descrierea școlii noastre, am subliniat experieța proiectelor internaționale și am 

diseminat produsul intelectual al proiectului finalizat „United we play, United we win”, 

ghiduldigital al profesorului, „Sports and Outdoor Activities for a Better World”. Audiența a fost 

plăcut impresionată de calitatea ghidului, sistematizarea și bogăția informațiilor.  

În ultima etapă, numită evaluarea competenței interculturale, ni s-a prezentat tehnica 

ORID și, pe grupe, am probat această metodă de apreciere. ORID reprezintă o metodă de analiză 

a unui caz de integrare interculturală bazată pe identificarea obiectivului, derulare fazei reflexive, 

a etapei de interpretare și luarea deciziei în sensul atingerii obiectivului de lacare s-a pornit. Au 

fost comparate cazurile prezentate și soluțiile găsite pentru a se realiza schimbul de bune practici.

      

  

      

  

 



Ziua 5 

 Aceasta s-a concentrat pe creativitate în slujba incluziunii prin metode nonformale în 

mediul formal și extrascolar. În deschidere, am rezolvat, individual, un test de creativitate legat 

de unirea a nouă puncte prin linii. Acesta evidențiază gândirea în „cutie” sau în afara ei.  

S-a definit conceptul de creativitate, pe scurt, punerea unor idei noi în practică. Detalii 

legate de aceste noțiuni au urmat, flexibilitatea în gândire, recombinare idei și introspecție 

(intuiție). Ca aplicație, pe grupe, am descoperit moduri de a folosi diferite materiale în predare, 

în mod neobișnuit. Grupa mea a lucrat cu tangrem, altele având quilling și plastilină. 

O a doua verificare a fost sarcina, tot de grup, de a stabili calitățile  personale și 

profesionale ale unuiu profesor și de a alcătui un poster sugestiv. Structura posterului a fost dată 

de componentele competenței pedagogice: știința, abilitățile și atitudinea. 

În continuare, am vizionat un material video cu tema „40  moduri de a stimula 

creativitatea” (ex. Lucrează când ești obosit; ia o pauză; plimbă-te prin parc; întâlnește-te cu 

persoane creative etc.). Ca activitate individuală, am avut „silent floor”, identificarea unei 

metode de stimulare a creativității la elevi, apoi am justificat alegerile noastre, pe grupe. 

Următorul exercițiu de stimulare a creativității a avut la bază metoda „star bursting”. Aceasta a 

fost explicată, aflând că trebuie să concepem câte șase întrebări: cine, ce cum, unde, de ce și 

când, iar problema centrală a fost: metode nonformale de prevenire a ESL. Grupa mea a alcătuit 

întrebări pentru Cine și a răspuns grupei Ce. Similar, celelalte grupe au formulat întrebări și au 

răspuns altora. Astfel au fost generate răspunsuri din mai multe perspective asupra aceleiași 

probleme.  

În final, am alcătuit un plan de învățare după o schemă dată în trei variante. S-a pornit de 

la alegerea unei abilități care necesită îmbunătățiri. 

    



       

       

 

 

 

 

 



Ziua 6 

Aceasta a fost dedicată schimbului intercultural concretizat prin efectuarea uneiu vizite la 

o școală din apropierea capitalei, Nicosia.  

Activitatea a fost planificată anterior și a avut un real succes, fiind benefică pentru 

ambele părți deoarece am asistat și luat parte la o lecție de robotică, după ce ne-a fost detaliat 

sistemul de invatamant din Cipru. Așadar, în laboratorul de specialitate am trecut pe la șase 

grupe de lucru care lucrau la conceperea și aplicarea unor programe de la simplu la complex. 

Elevii erau de vârste diferite, de la 11-12 ani la 15-16 ani. Sarcinile de lucru erau distribuite 

proportional, din punct de vedere al gradului de dificultate. Practic, mașinuțe sau șoricei erau 

programați să urmeze anumite trasee dorite. Modul de scriere a programelor evolua de la simplu 

la complex, de la alegerea unor cartonațe la alegerea unor subprograme și meniuri. Experiența a 

fost frumoasă și benefică, gazdele noastre fiind interesate în această diseminare internațională 

din perspectiva apropiatului concurs de robotică ce urmează să aibă loc în Estonia. Noi am 

preezentat revista școlii și schimbul intercultural a fost autentic. „Mugurii Măgurii” a avutt un 

real succes cu cele patru numere ale sale, mai ales că unii elevi erau români. 

A urmat apoi un scurt moment de cultură și civilizație în care ni s-a explicat prezența 

părșii turcești în Nicosia,cu aplicație în înțelegerea multiculturalismului la nivel mai larg, de 

societate.  

Ziua s-a încheiat cu prezentarea de mâncăruri specifice țărilor participante la curs, în 

genul turul galeriei și cu dezbaterea asemănărilor și deosebirilor referitoare la obiceiuri culinare 

și nu numai. 

   

       



    

    

     

 

Ziua 7 

Tema centrală a fost motivația în contextul clasei multiculturale. Sesiunea a debutat cu un 

material video despre atingerea unui scop. Apoi s-au emis, în grup deschis, idei despre motivație, 

s-a definit în termeni concreți și s-au detaliat cele extrinsecă și intrinsecă. Ca aplicație, s-a propus 

tema „Cum să obținem motivația intrinsecă la elevii noștri”. Fiecare cursant dezbate subiectul cu 

cel din stanga și cu cel din dreapta, apoi se trece la discuția de grup și se trag concluzii. Acestea 

se compară cu o listă pregătită de formatori conținând moduri de a motiva elevii să învețe. 

Urmează un scurt video cu un puternic impact emoțional (Mother’s day by Mark).  

Aceeași procedură este urmată pe tem motivației extrinsece, cu accent pe recompense și 

pedepse. După ce este afișată o listă cu pros și cons pe acest topic, urmează prezentarea 

modelului lui Flomming – VARK. Aceasta se bazează pe identificarea stilului de învățare 

preponderent la elevi (ex. V= visual, A=auditory). Urmează întrebarea dacă părinții motivează 

elevii.se răspunde în perechi stânga-dreapta, se compară cu o listă dată cu pros și cons și se 

concluzionează cu afirmația conform căreia comunicarea este cheia succesului. Un material 

video sugestiv este apoi vizionat, cu mesajul că elevii fac ceea ce văd acasă la părinți. 



Aceleași etape au fost parcurse pentru subiectul stimulării motivației de către climatul 

clasei.  

Modelul ARCS a fost apoi prezentat, dezbătut și aplicat. Aă=atenție, R=relevanță, 

C=confidence și S=satisfacție, din perspectiva elevului. Din perspectiva profesorului, analof, s-a 

desfășurat activitatea „așteptările profesorului”, urmând aceeași rutină. Materialul video a fost 

deosebit de relevant, militând pentru efectuarea de schimbări profunde în invatamant, cu excepția 

Finlandei, care este dată drept exemplu. 

Ultima activitate legată de motivație se numește „The World Cafe” și reprezintă o metodă 

nonformală în genul caruselului; se lucrează în trei grupe pe trei teme legate de motivației (ex. 

mediul înconjurător specific clasei). După un timp dat, un „reporter” rămâne să sarina celor care 

vin să se documenteze, ceilalți membri plecând pe la alte grupe la ale căror teme contribuie cu 

idei. Apoi se revine la grupa inițială, reporterul urmând să prezinte produsul echipei sale 

audienței. Un ultim material video a ăncheiat sesiunea „indoors”. 

O vizită la un artist local în ceramică și lut a reprezentat activitatea „outdoor” din ultima 

zi. S-au prezentat diverse lucrări, pe etape de lucru, ale unor modele luate din antichitate și Evul 

Mediu. S-a vizitat expoziția de la „Ceramic Art Living History”. 

Întorși în sala de lucru, am dat un test și am primit certificatele de participare și Europass-

urile aferente. 

       

       



       

   

Modalități de diseminare:  

 Consiliul profesoral; 

 Cercuri pedagogice; 

 Reuniune proiect KA2 (nivel internațional); 

 Site-ul școlii: https://www.scoalagimnazialamagura.ro/; 

 Ghidul proiectului „ÎNVĂTARE CREATIVĂ PENTRU O ȘCOALĂ INCLUZIVĂ”; 

 Articole în revista școlii și în presa locală. 

Sustenabilitate 

 aplicarea noilor tehnici de lucru la clasă și asigurarea transferului de cunoștințe la nivelul 

comunității educaționale;  

 promovarea ghidului proiectului la nivel județean. 

https://www.scoalagimnazialamagura.ro/

