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GRUPURI ȘI ECHIPE DIN CARE FAC PARTE 
 

Scop: A mări gradul de conştientizare de către elevi a varietăţii de grupuri și echipe din care fac parte 

Materiale: Fiecare elev are nevoie de Fişa de lucru Grupuri și echipe din care fac parte 

 

Desfăşurare:  

Etapa I  

 Repartizați fiecărui elev câte o copie a fişei de lucru Grupuri și echipe din care fac parte. 

 Explicaţi conţinutul acestei fişe şi modul în care trebuie să fie completată. 

 Formaţi grupuri a câte 4- 6 persoane și rugați elevii să împărtășească pe rând ceea ce au scris. 

 Reuniţi clasa şi discutaţi: 

- Au fost elevii surprinşi să-şi dea seama de numărul grupurilor și echipelor din care fac parte? 

- Aparţinem unor grupuri și echipe fără a avea de ales, dacă acceptăm sau nu calitatea de 

membru? 

- Au oamenii tendinţa să se comporte diferit în diferite grupuri și echipe? Exemple? Din ce cauză 

se poate întâmpla aşa? 

- Cum ne putem dezvolta abilităţile și competențele pentru a avea succes și a ne simți bine în 

diferite grupuri și echipe? În ce mod? Dați exemple din experiența voastră. 

- Există deosebire dintre un grup și o echipă? Care sunt acestea? 

- Dar asemănări? Care sunt acestea? 

 Propuneți elevilor, în perechi sau în grupuri mici, să facă 2-3 simboluri/ semne/ imagini prin 

care ar defini ce este o echipă și 2-3 simboluri/ semne prin care ar defini ce este un grup. 

 Discutați în baza simbolurilor propuse de elevi și clarificați ce este o echipă și ce este un grup. 

Aceste semne pot fi inceputul elaborării ghidului echipei eficiente. 

 

Etapa II 

 Reformaţi grupurile a câte 4 – 6 persoane şi alegeţi un secretar şi un purtător de cuvânt. 

 Daţi fiecărui grup o coală mare de hârtie şi un marker. 

 Secretarul notează în partea de sus a colii CLASA NOASTRĂ ESTE UN GRUP BUN sau o ECHIPĂ 

BUNĂ DEOARECE... 

 Fiecare grup enumeră motive pentru care clasa poate fi considerată un grup de succes/ echipă 

de succes. 

 Reuniţi clasa şi rugaţi fiecare purtător de cuvânt să raporteze lucrul efectuat în grupuri. 

 Discutaţi: 

- Ar fi această clasă văzută de alţi oameni din şcoală ca un grup/echipă de succes? De ce? 

- Suntem interesaţi în transformarea clasei noastre într-o echipă eficientă? 

- Sugestii pentru a realiza aceasta? 

 

Note: Intenţia acestui exerciţiu de iniţiere este să facă elevii conștienți la importanţa grupurilor şi 

echipelor pentru ei. Tinerii nu sunt întotdeauna conştienţi de varietatea grupurilor și echipelor din care 

fac parte şi nici de abilităţile pe care le necesită, dacă vor să activeze cu succes în aceste grupuri. 
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GRUPURI ȘI ECHIPE DIN CARE FAC PARTE 
  

Nume ________________________________________  Data ____________________ 

 

Elaborează o listă de grupuri și/ sau echipe din care faci parte (familie, şcoală, sport, hobby-uri, 

biserică, lucru şi chiar grupuri mici de prieteni), apoi completează rubricile rămase.  

Clubul de înot îţi este dat ca exemplu.  

 

Grupuri/ 

echipe 

 din care fac 

parte 

Unde şi când 

ne întâlnim 

Ce îmi place în 

acest grup/ 

echipă? 

De ce m-am 

înscris în acest 

grup/ echipă? 

Lucrurile/ 

responsabilitățile 

pe care le 

îndeplinesc 

Reguli speciale 

Clubul de înot 

 

Bazinul din 

localitate, 

Joi, după 

şcoală 

Se ajută 

reciproc 

Pentru a-mi 

îmbunătăţi 

abilităţile de 

înotător 

Înregistrez 

perioadele de 

înot 

/cronometrez 

Înotătorii ajută 

pe rând pe cei 

care nu pot 

înota 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Grupurile care îmi plac sunt:    Tipul de oameni cu care îmi place să fiu în grup: 

1. _________________________________            1. ____________________________________ 

2. _________________________________            2. ____________________________________ 

 

 

Marchează liniile continue cu un X pentru a indica ce te reprezintă mai bine. 

 

Îmi place să fiu singur   I____I_____I_____I_____I_____I      Îmi place să fiu în grupuri. 

Sunt un bun membru de grup  I____I_____I_____I_____I_____I  Nu sunt un bun membru de  

                                                                                                            grup.               
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SĂ COOPERĂM! 

Scop: A ajuta elevii să exploreze rezultatele comportamentelor de cooperare şi competitive şi să 

aleagă metode de dezvoltare a unei cooperări mai mari în clasa/ grupul lor 

Mărimea grupului: 4 – 6 şi 8 – 10 persoane 

 

Materiale:  

Fiecare grup are nevoie de: coli mari de hârtie şi markere, ace de siguranţă şi paie  

Fiecare observator are nevoie de: fişa observatorului – Cooperare  

Fiecare elev are nevoie de: fişa de lucru - Cât de cooperant sunt? 

 

Desfăşurare: 

Faza 1 

 Rugaţi 2 elevi să ocupe o poziţie de luptă cu mâinile în faţa clasei (când 2 persoane se aşează 

opus una în faţa alteia, pun coatele pe masă, apucă palma concurentului şi opun rezistenţă 

pentru a o culca pe masă). 

 Explicaţi voluntarilor că de fiecare dată când dosul mânii partenerului lor va atinge masa, li se va 

da câte un punct/ bulină. 

 Discuţiile sunt interzise. 

 Peste aproximativ 30 de secunde opriţi activitatea şi daţi puncte/ buline.   

 Discutaţi: 

- A fost exerciţiul văzut în termeni competitivi sau cooperanți. 

- Cum ar fi fost mai bine? De ce? 

- Cum ar fi putut ambii elevi primi buline? 

- Ce am învăţat din acest exerciţiu? 

 Formaţi grupuri a câte 4 – 6 persoane şi decideţi/ repartizați rolurile şi purtătorul de cuvânt. 

 Daţi fiecărui grup câte un marker şi o coală mare de hârtie pe care este scris COOPERAREA 

DUCE LA . . . și COMPETIŢIA DUCE LA . . . 

 După 5 – 8 minute reuniţi clasa şi rugaţi fiecare purtător de cuvânt să anunţe rezultatele 

discuţiei din grupuri. 

- Care este preferabilă: o clasă competitivă sau cooperantă? 

- Poate fi competiţia de ajutor grupului nostru? 

- Clasa noastră poate fi considerată cooperantă sau competitivă? 

- Este real să ne aşteptăm ca oamenii să fie mereu cooperanți? 

 

Faza 2 

 Formaţi grupuri a câte 8 – 10 persoane care să participe la însărcinare, iar ceilalţi să fie 

observatori. 

 Grupul cu însărcinarea formează un cerc cu observatorii în exterior. 

 Daţi observatorilor fişele corespunzătoare şi explicaţi-le modul în care acestea trebuie 

completate. 
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 Plasaţi o mulţime de ace de siguranţă şi paie de băut în centrul grupului cu însărcinare şi 

explicaţi: 

 Aveţi 15 minute pentru a construi o clădire, utilizând doar ace de siguranţă şi paie. La sfârşit, 

clădirea va fi apreciată pentru înălţime, stabilitate şi formă neobişnuită. Înainte de a începe să 

construiţi, petreceţi puţin timp discutând despre design-ul ei şi despre cum vor lucra oamenii 

pentru a-l realiza. 

 După ce însărcinarea a fost îndeplinită (sau după o limită de timp) observatorii dau feedback în 

baza observărilor pe care le-au făcut. 

 

Faza 3 

 Daţi fiecărui elev câte o copie a fişei de lucru Cât de cooperant sunt? 

 Elevii completează secţiunile A, B şi C. 

 Formaţi grupuri a câte 4 – 6 elevi. Elevii citesc pe rând răspunsurile din secţiunea B a fişei. 

 Încurajați elevii să împărtășească ideile lor, să ofere feedback unii altora sau sugestii despre 

cum ar putea realiza planul de acţiuni, adică secţiunea C. 

 

Extindere:  

Membrii iau parte la activităţi care îi provoacă să lucreze împreună şi să reflecteze asupra acestei 

activităţi comune. Mai jos sunt prezentate câteva activităţi care necesită cooperare pentru a fi 

desfăşurate cu succes. 

 

Apucă şi ţine! 

Înnodaţi capetele unei bucăţi de frânghie şi plasaţi-o pe podea, în formă de cerc. Membrii grupului 

se aşează în jurul ei, o apucă şi o ţin. Ei trebuie să se ridice trăgând sfoara la ei. Dacă cineva cade, 

tot grupul eşuează proba.  
 

Pictură de grup 

Plasaţi o coală mare de hârtie în mijlocul grupului, împreună cu creioane colorate şi markere. 

Membrii grupului se aşează în jurul colii de hârtie şi contribuie la elaborarea unui desen de grup cât 

de mult sau cât de puţin fiecare din ei doreşte. Nimeni nu are voie să vorbească. 

 

Noduri  

Membrii grupului stau în cerc, cu ochii închişi. Apoi se deplasează încet în interiorul cercului şi îşi 

ridică mâinile pentru a găsi alte mâini. Când fiecare a găsit 2 mâini, deschide ochii şi încearcă să se 

"deznoade" fără a da drumul mâinilor. 

 

Note:  

Cooperarea este un element-cheie în succesul oricărui grup. Oamenii cooperează când lucrează 

pentru atingerea scopurilor comune. Într-un grup competitiv, membrii lucrează unii împotriva altora 

– unii sunt "învingători", iar alţii – "învinşi". 
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Faza 1 începe cu o luptă mână la mână, pe care elevii întotdeauna o vizualizează în termeni 

competitivi. Aceasta poate fi utilizată pentru a demonstra clasei că oamenii pot interpreta unele 

situaţii în termeni competitivi atunci când aceasta nu este necesar. Apoi exerciţiul progresează 

pentru a explora efectele pe care comportamentele cooperative sau competitive le pot avea asupra 

lucrului unei clase. Cooperarea promovează atitudini pozitive, coeziune de grup, creativitate şi o 

atmosferă pozitivă. 

 

Încurajaţi elevii să-şi amintească propriile experienţe din clasă ce au implicat comportament 

cooperant şi competitiv şi consecinţele acestora. 

 

În faza 2 membrii sunt observaţi participând într-o activitate de grup şi li se dă feedback asupra 

comportamentelor cooperante şi competitive remarcate. Încurajaţi observatorii să fie rezonabili 

/obiectivi în comentariile lor de feedback. 

 

În faza 3 elevii îşi revizuiesc abilitatea de a fi cooperanți şi caută sprijin unii de la alţii în alegerea 

modalităţilor pentru a fi mai cooperanți. Încurajaţi membrii să fie practici şi realişti în sugestiile pe 

care le dau colegilor. Este util să stabiliţi o dată la care elevii să-şi revizuiască progresul în atingerea 

scopurilor pe care le au. 
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FIŞA OBSERVATORULUI – COOPERARE 

  

Grupul _____________________________________  Data ____________________________ 

 

Cum vi s-a părut, au lucrat împreună acești oameni? 

Au discutat înainte de a începe sarcina? Au planificat clar ce au de făcut? Au sugerat persoanele idei? 

Au fost acele idei apreciate/ valorificate de alţii? 

S-au oferit elevii să se ajute reciproc? 

Au fost acele oferte/ idei acceptate? 

Au avut oamenii sentimentul că-şi doreau ca grupul să reuşească? 

S-a simţit cineva exclus? De ce? 

A decis cineva să nu participe? 

Au fost "învingători" şi "învinşi"? 

A fost vreun sens lucrul în echipă? 

 

Notaţi 2 momente în care oamenii au cooperat: 

1 _____________________________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________________________ 
 

Notaţi 2 momente în care oamenii au concurat: 

1 _____________________________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________________________ 
 

Notaţi orice modalităţi non-verbale prin care s-a manifestat cooperarea: 

______________________________________________________________________________________ 
 

Notaţi orice modalităţi non-verbale prin care s-a manifestat concurenţa: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Acest grup este:    Înalt competitiv   I_____I_____I_____I_____I     Înalt cooperant 
 

 

Două persoane care au fost înalt cooperante: 

1 _____________________________________   2 _________________________________________ 

 

Acest grup a cooperat cu succes deoarece: 

1 _____________________________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________________________ 

 

Acest grup este competitiv când: 

1 _____________________________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________________________ 

 

Sugestii pentru îmbunătăţirea cooperării în acest grup: 

1 _____________________________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________________________ 
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 FIȘA DE LUCRU - CÂT DE COOPERANT SUNT? 

 

SECŢIUNEA A 

 

             NICIODATĂ                                                   ÎNTOTDEAUNA  

          Sunt capabil/ă să împărtăşesc idei cu alți colegi   I__________I_________I________I________I 

                                Sunt capabil/ă să ofer ajutor   I__________I_________I________I________I 

Am o atitudine respectuoasă faţă de membrii grupului   I__________I_________I________I________I 

Îmi asum roluri și responsabilități în activităţile de grup  I__________I_________I________I________I 

   Colegii apreciază propunerile şi ideile mele de ajutor   I__________I_________I________I________I 

                           Îmi doresc ca grupul să reuşească    I__________I_________I________I________I 

                               Îi încurajez pe alţii să se implice    I__________I_________I________I________I 

                                   Ascult atent ceea ce spun alţii   I__________I_________I________I________I 

Fac ca membrii grupului să se simtă apreciaţi/ valoroși   I__________I_________I________I________I 

                           Sunt competitiv(ă) în această clasă    I__________I_________I________I________I 

                            Sunt cooperant(ă) în această clasă    I__________I_________I________I________I 

 

SECŢIUNEA B 

Sunt cooperant(ă) în această clasă atunci când: 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

 

Aş fi mai cooperant(ă) în această clasă, dacă eu: 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

(alege una din acestea ca scop personal) 

Scopul meu personal este: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

SECŢIUNEA C 

Planul meu de acţiuni (adică paşii pentru a-mi realiza scopul). Acesta trebuie să fie concret, practic şi 

realist: 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________________ 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ REGULILE NU SE RESPECTĂ 
 

Sursa: A crește în democrație. Volumul II din seria volumelor I-VI Educație pentru cetățenie democratică și 

drepturile omului în practica școlară. Secvențe de activități didactice, concepte, metode și modele, Consiliul Europei. 

 

Obiectivele învățării Elevii discută despre consecințele încălcării regulilor.  

Ei reflectează asupra regulilor echipei în raport cu principiile transparenței, 

corectitudinii, egalității, participării și a respectului.  

Sarcinile elevilor Elevii exersează jocuri de rol în care regulile sunt încălcate.  

Ei analizează reglile existente la nivelul clasei/ echiepi și discută despre 

consecințele reale și posibile ale încălcării acestora.  

Ei indică regulile pe care ar dori să le schimbe, explică de ce ar vrea să le 

schimbe și cum.  

Resurse Hârtie autocolantă, creioane, flipchart, o listă a regulilor școlii pentru fiecare 

grup, o versiune a regulilor școlii scrisă cu caractere mari pe flipchart sau pe 

tablă 

Metode Jocuri de rol în cadrul grupurilor, discuție frontală, lucru în grup  

 

Descrierea lecției  

 

Elevii formează grupuri de câte 4-5 persoane. Ei interpretează jocuri de rol cu situații în care regulile 

grupului/ echipei sunt încălcate. Grupele stabilesc/ discută regulile înainte de a începe să se joace. Oferiți 

timp că grupurile să pregătească jocul de rol. 

Jocurile de rol pot fi: un joc de fotbal; un comportament de tachinare între semeni; jocul pe calculator; 

vorbitul/ distracția în timpul lecției etc. 

 

Rugați fiecare grup să arate celorlalți piesa/ jocul lor. Elevii care privesc au sarcina să noteze pentru 

fiecare regulă încălcată consecințele/ urmările sau, dacă nu există, posibilele consecințe/ urmări. Apoi, 

grupele își iau notițele și revin la o discuție comună.  

 

În cadrul discuției frontale, invitați elevii să răspundă la următoarele întrebări: 

- Cum regulile echipei sau grupului fac ca drepturile și responsabilitățile noastre ne ajută să trăim 

împreună în siguranță, corect și cu demnitate?  

- De ce avem nevoie de reguli?  

- De unde știm cu toții care sunt regulile?  

- Sunt regulile corecte pentru toată lumea?  

- Sunt situații în care regulile se schimbă?  

- Cine ar trebui să facă regulile și de ce?  

- Ce se întâmplă dacă nu respectăm regulile?  

După discuție, elevii se reîntorc în grupele lor de 4-5 persoane sau creați alte grupuri. Ei discută dacă vor 

să schimbe unele dintre regulile existente ale clasei/ echipelor din care fac parte.  



9 

 

Scrieți pe fișe și propuneți grupurilor următoarele și/ sau alte sarcini: 

 Elaborați și propuneți 3 reguli care ar face ca toți elevii să se simtă protejați/ în siguranță 

 Elaborați și propuneți 3 reguli care ar permite șanse egale tuturor elevilor pentru a se afirma/ 

manifesta după capacități/ abilități 

 Elaborați și propuneți 3 reguli care i-ar face pe toți elevii să se simtă respectați 

 Elaborați și propuneți 3 reguli care i-ar face pe toți elevii să se simtă valoroși/ prețuiți 

 Elaborați și propuneți 3 reguli care asigura egale la resursele clasei noastre 

 

Invitați fiecare grup să prezinte regulile și discutați-le împreună cu toată clasa. 

Discutați cu elevii despre: 

 Cum a fost procesul de elaborare a regulilor? 

 Ce v-a ajutat să elaborați aceste reguli? 

 Ce obstacole ați întâlnit în acest proces? 

 Ce ne poate ajuta să respectăm regulile elaborate? 

 Ce alte reguli credeți că ne lipsesc, din ce domeniu/ aspect? 
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ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

 

Scop: A discuta despre diferite roluri în grupuri și echipe şi a le permite să creeze un profil individual al 

rolurilor pe care elevii au tendinţa să le joace în cadrul diferitor grupuri/ echipe 

Materiale: Fiecare grup are nevoie de un set de fişe cu instrucţiuni – 12 scaune  

                      Fiecare observator are nevoie de ROLURI – FIŞA OBSERVATOULUI 

                      Fiecare elev are nevoie de Fişa de lucru ACE(A)STA SUNT EU 

 

Realizare:  

Etapa I 

 Formaţi un grup din 12 elevi volunatri care iau parte la realizarea sarcinii descrise mai jos, iar 

restul elevilor vor fi observatori. 

 Numerotați pe spate 12 scaune de la 1 la 12 și aranjați-le într-un cerc și puneți pe fiecare câte o 

fișă din cele 12 instrucțiuni cu faţa în jos (vezi în anexă Fișele).  

 Cei 12 elevi îşi citesc fişele cu instrucţiuni. Detaliile despre rolurile lor trebuie să fie ţinute în 

secret de ceilalţi participanţi la activitate. 

 Elevii îşi joacă rolul pe parcursul activității conform celor indicate în fișă. 

 Observatorii se aşează în afara grupului și au sarcina de a observa gesturile și comportamentele 

colegilor. Ei trebuie să ghicească care rol a fost asociat diferitor scaune și să noteze în fișa 

observatorului din anexă. 

 

Insula pustie 

Sunteţi unicii supravieţuitori în urma unui naufragiu şi sunteţi acum lăsaţi /aruncaţi pe o insulă pustie. 

Şansele voastre de supravieţuire cresc dacă sunteţi organizaţi. Elaborați un set de reguli după care să 

trăiţi pe această insulă pustie. 

 

 După 5 minute, spuneți STOP, și rugați elevii să se mute cu un loc la stânga, lăsând fişele lor cu 

instrucţiuni pe scaune. 

 Ei îşi citesc fişele cu instrucţiuni de pe "noile" locuri şi continuă realizarea sarcinii  

 (elaborarea regulilor) în roluri noi. 

 Repetaţi acest procedeu după 5 minute.  

 Rugaţi observatorii să vorbească despre cele remarcate şi să identifice diferitele roluri 

corespunzătoare scaunelor.  
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Discutaţi cu clasa: 

 Care roluri au fost uşor de jucat? 

 Care roluri le-aţi considerat dificile de jucat? 

 Ce efecte au avut rolurile negative? 

 Ce sentimente au fost generate de acestea? 

 Există roluri speciale /specifice pe care clasa noastră trebuie să le ia în consideraţie? 

 Profesorul notează aceste roluri pe foaie sau tablă. 

 

Etapa II 

 Formaţi grupuri a câte 6 și solicitați să scrie câte 4 responsabilități atribuite fiecărui rol. 

 Liderul grupului prezintă responsabilitățile fiecărui rol.  

 

Etapa III 

 Formaţi grupuri a câte 4 – 6 persoane şi daţi fiecărui membru câte o copie a fişei de lucru 

ACE(A)STA SUNT EU. 

 În fiecare grup, pe rând, fiecăruia îi se va da o nota de la 0 la 10 cu referire la rolurile care cel 

mai bine i se potrivesc. Se va începe cu ASCULTĂTORUL, apoi cu alte roluri. 

 După consultarea fiecărui membru al grupului, fiecare persoana îşi va acorda o notă pentru 

fiecare rol (maximum 10 puncte) şi înregistrează rezultatul pe fişă.  

 Repetaţi procedura pentru rolurile enumerate rămase pe fişă. 

 Elevii pot discuta despre un rol pe care ar dori să-l realizeze și ce responsabilități presupune 

acesta. 

 Ceilalţi membri ai grupului oferă sugestii acestui membru pentru realizarea dorinţei. 

 Elevii notează sugestiile pe fişă. 
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FIŞE CU INSTRUCŢIUNI pentru 12 SCAUNE 

 

LIDERUL 

Preia controlul asupra grupului. Fă ca lucrurile să 

progreseze şi menţine oamenii focusaţi asupra 

însărcinării. 

ASCULTĂTORUL 

Întrebă /solicită opiniile altora şi încurajează pe 

alţii să vorbească.  

PERSOANA SENSIBILĂ 

Este atent la emoțiile celor din echipă. 

Vorbește punete în locul sau ce ai face tu dacă 

alții ar râde de tine. 

 

UMORISTUL 

Spune o glumă, dar fără a sustrage colegii de la 

realizarea sarcinii. 

 

CLOVNUL 

Strâmbă-te, spune glume şi distrage /abate 

grupul.  

 

 

MOTIVATORUL 

Fă ca oamenii să se simtă entuziasmaţi, mulţumiţi 

de sine şi dornici să realizeze (scopul). 

PERSOANA CU IDEI 

Fii imaginativ – oferă sugestii, idei şi soluţii 

pentru probleme. 

 

ORGANIZATORUL 

Fii practic şi încearcă să determini realizarea 

lucrurilor. 

BLOCANTUL 

Nu fi de acord cu opiniile altora şi blochează 

ideile. 

 

 

ÎNCURAJATORUL 

Fii pozitiv şi susţine ceea ce spun alţii. 

PACIFICATORUL 

Menţine pacea. Încearcă să calmezi lucrurile 

când oamenii se ceartă. 

 

SCRIITORUL 

Se oferă să noteze ideile grupului.  
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ROLURI – FIŞA OBSERVATORULUI  

 

Clasa _____________________________________ 

Data ______________________________________ 

Observat de ________________________________ 

 

Numărul 

Scaunului 

Roluri care este atribuit scaunului Dovezi, comentarii, comportamente care 

demonstrează rolul identificat 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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  ACE(A)STA SUNT EU  

 

Nume _________________________   Data ____________________ 

 

               0     1       2      3       4       5        6       7       8       9     10 

 

ASCULTĂTORUL (prietenos şi întreabă opiniile 

oamenilor) 

 

UMORISTUL (utilizează umorul pentru a degaja 

atmosfera tensionată şi creează sentimente pozitive, dar 

fără a indispune grupul) 

 

MOTIVATORUL (îi entuziasmează pe alţii şi îi face să se 

simtă bine) 

 

ORGANIZATORUL (este practic şi reuşeşte să 

îndeplinească lucrurile) 

 

PERSOANA CU IDEI (imaginativă, bună pentru a da 

sugestii) 

 

PACIFICATORUL (menţine pacea când oamenii se ceartă) 

 

LIDERUL (preia controlul asupra grupului şi menţine 

atenţia oamenilor asupra însărcinării) 

 

PEROANA SENSIBILĂ (conştientă de sentimentele 

oamenilor şi sensibil faţă de alţii) 

 

ÎNCURAJATORUL (sprijină idei şi încurajează oamenii să 

se alăture 

 

CLOVNUL (se strâmbă şi abate grupul) 

 

BLOCANTUL (nu este de acord şi se plânge cea mai 

mare parte a timpului) 

 

SCRIITORUL (se oferă să noteze ideile, gândurile expuse 

de membrii grupului ) 

 

Rolurile pe care am tendinţa să le joc în grup sunt: 

1 _________________  2 ________________  3 _____________________ 

Rolurile pe care le joc câteodată sunt: 

1 _____________________________  2 ____________________________________ 

Rolurile pe care aş vrea să le dezvolt sunt: 

1 _____________________________  2 ____________________________________ 

 

Pot atinge acest scop prin:  

________________________________________________________________________________ 
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INTERNET CAFÉ 
 

Sursa: Activitatea Internet Cafe este un proces de învățare, care face interacțiunea vizibilă, audibilă și 

perceptibilă. Este o metodă pentru formarea culturii echipei și de grup, dar și pentru evaluarea 

atitudinilor participanților cu privire la performanțe/ succese. Cu acest exercițiu puteți aborda 

următoarele competențe: ascultare și observare, cooperare, respect, responsabilitate, valorizarea 

diversității, toleranța ambiguității, empatia, flexibilitate și adaptabilitate și multe altele. 

 

Spațiul necesar: o sală de clasă cu mult spațiu liber sau un coridor/ hol. Sau undeva la aer liber, 

spațiu necesar cel puțin de 10 x 15 metri. 

 

Materiale necesare: 30 fișe/carduri de carton cu cifre clar scrise de la 1 până la 30, 15 metri de funie 

sau cretă pentru a marca clar spațiul pentru internet cafe, 1 secundamer, 1 boxă/geantă de cărat, 1 

instrucție detaliată, și o fișă cu sarcina descrisă pentru fiecare jucător. 

 

Pregătire: Pregătiți, împreună cu elevii, locul pentru desfășurarea activității. Marcați cu creta sau, 

înconjurați cu o funie mare un spațiu care se numește internet cafe (vezi desenul de mai jos). Marcați 

clar linia de intrare în internet café. Aceasta va fi linia de la care va porni jocul și va fi cronometrat 

timpul. În interiorul Internet Café-ului sunt împrăștiate la întâmplare/ haotic 30 fișe de carton/ plastic cu 

numerele de la 1 a 30 în sus. Rugați elevii să pregătească din timp sau la oră aceste fișe/ carduri ca o 

sarcină de grup și parte a procesului de pregătire a activității. 

 

Desfășurarea activității: 

1. Întrebați elevii despre ce au discutat/ ce au elaborat la lecțiile precedente (reguli, și-au asumat 

roluri și responsabilități diferite etc.), ce lecții au dedus din aceste experiențe. 

2. Spuneți-le că vor contiuna și la această lecție să aplice cele elaborate/ învățate și vor reflecta 

cum acestea îi ajută să realizeze sarcina ce urmează. 

3. Întrebați cine ar dori să fie observatori (2-3 voluntari) și să observe cu atenție procesele din 

grup, să vină cu feedback după joc, fără a da nume concrete. Observatorii vor verbaliza/ descrie 

comportamentele care au ajutat sau blocat grupul să realizeze sarcina. 

4. Repartizați sarcina descrisa (proiectați pe ecran) fiecărui elev sau în perechi/ grupuri mici și 

spunețe-le că au timp să discute între ei. Când vor fi gata să intre în internet café veți 

cronometra timpul, după primul jucător va trece peste linia INTRARE. 

5. Profesorul observă dacă elevii respectă sarcina descrisă, regulile etc. și insistă pe respectarea 

acestora. Profesorul poate modifica condițiile jocului pe parcurs, dacă numărul de oameni este 

mic sau nu aveți mult timp, de exemplu, mai puteți exclude din carduri, 20 în loc de 30. 

 

 



16 

 

Idei pentru debrifare: 

La început, debrifarea ar trebui să fie focusată pe percepții pur emoționale: 

- Cum vă simțiți? Sunteți mulțumiți/ fericiți cu rezultatele?  

- Cum v-ați simțit în timpul pregătirii, până a intra în internet cafe? 

- Dar când ați intrat în cafe, în timpul jocului? 

 

Apoi adresați întrebări referitoare la următoarea etapă: 

- Cine și ce rol a jucat? 

- Cum ați făcut fața complexității sarcinii? 

- Care faze au fost dificile? Cum ați găsit soluții? 

- Ce rol a jucat comunicarea în procesul jocului? 

- Care au fost factorii cei mai importanți pentru succesul echipei? 

- Ați respectat regulile jocului tot timpul? 

 

În al treilea rând întrebați observatorii despre impresiile lor și apoi oferiți timp pentru discuție referior 

toate aspectele. 

Oferiți timp pentru ca elevii să deducă lecții învățate. 

Puteți repeta jocul la o altă lecție pentru a observa dacă clasa respectă regulile stabilite de ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

INTERNET CAFÉ 
 

Sarcina echipei este să facă click, cât de repede posibil, pe toate cele 30 de site-uri din Internet Cafe. 

Echipa poate să intre în Internet Cafe doar de trei ori, dar niciodată nu mai mult de 70 de secunde. A treia 

oară trebuie să fie de succes, și trebuie să fie obținut în cel mai scurt timp posibil (dacă durează mai mult 

de 60 de secunde, echipa eșuează). 

Acest ”timp super” trebuie să fie ca obiectiv după primele 2 încercări – cât de repede, cu atât mai bine! 

 

Condiții și reguli: 

 Timpul pentru întregul exercițiu este limitat, până la 20 de minute. 

 Site-urile sunt numerotate și nu trebuie să fie schimbate cu locurile, călcate sau alterate. Echipa 

trebuie să le apese cu mâna într-o ordine ascendentă (de la 1 la 30). 

 Doar o singură persoană are voie să fie în interiorul Internetului de fiecare dată. 

 Toți membrii echipei trebuie să participe în soluționarea exercițiului: fiecare jucător trebuie să 

intre în Internet Cafe cel puțin odată.  

 După ce veți traversa linia de cronometrare a timpului, echipa trebuie să ramână în interiorul 

Internet Cafe-ului doar 70 de secunde. După ce timpul expiră, trebuie să părăsească Internet 

Cafe-ul și să se întoarcă în parte opusă a liniei.  

 După primele 2 vizite în Internet Cafe, echipa de proiect trebuie să prezică cantitatea timpului de 

care vor avea nevoie pentru cea de –a treia încercare și ultima (trebuie să fie nu mai mult de 60 

de secunde sau mai puțin). 

 

Succes! 

 

Cel mai bun timp pe care a putut o echipă  

să obțină a fost de 35 de secunde 
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DECIZII 
 

Scop: a explora abilităţile necesare pentru luarea deciziilor în grupuri/ echipe prin consens 

Materiale: Fiecare elev are nevoie de Fişa de lucru TABĂRA DE VARĂ 

 

Realizare: 

Etapa I 

 Solicitați elevilor să aleagă dintre 2 fișe (culoare verde, albastră) propuse la început de lecție sau 

orice altă decizie de organizare a lecției. 

 Discutaţi cu elevii despre: 

- Cineva v-a influențat alegerea fișei? 

- După ce criterii v-ați condus alegând culoarea fișei? 

- Ce alte decizii ați luat până la această oră? 

- Ce vă poate influența deciziile? 

- Ești mulțumit de deciziile luate? 

- Cum crezi că trebuie luate deciziile? 

- Este oare votarea cea mai bună modalitate? (votul majoritar decide) 

 

Etapa II 

 Ce părere aveţi despre decizia luată prin consens, adică o decizie luată după ce fiecare a fost 

consultat şi ascultat? 

 Cum înțelegeți decizie prin consens. Dați exemple. 

 Întotdeauna este posibil consensul? 

 Explicaţi/ clarificați elementele luării deciziei prin consens. 

 

Este mai probabil să se ajungă la un consens când:  

1. Oricine se simte implicat şi ascultat. 

2. Oamenii nu-şi argumentează orbeşte propriile puncte de vedere, dar sunt pregătiţi pentru a lua în 

considerare şi alte viziuni. 

3. Se evită modalităţi precum votul majorităţii, aruncarea unei monede, calcularea mediei sau 

tocmeala. 

4. Oamenii caută o decizie care să mulţumească pe fiecare, adică o decizie din care fiecare să obţină 

ceva din ce îi este important/ valoros. 

5. Situaţia nu este văzută în modul "Eu trebuie să câştig sau altfel eu pierd!". 
 

 Încurajaţi elevii să discute asupra acestor și altor aspecte. 

 

Etapa III 

 Daţi fiecărui elev câte o copie a fişei de lucru TABĂRA DE VARĂ și rugați-i individual să realizeze 

sarcina timp de 5 minute. 
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 Formaţi grupuri a câte 4 - 6 persoane și spuneți-le să discute deciziile individuale și mai apoi să 

ia una/ o decizie din partea grupului despre cum vor repartiza în camere cei 16 copii. 

 După îndeplinirea sarcinii în grup, elevii completează secţiunea din fişă "Cum ne-am descurcat?" 

pentru a reflecta asupra sentimentelor/ emoțiilor. 

 Membrii grupului, dacă doresc, împărtăşesc pe rând aceste sentimente cu grupul. 

 Reuniţi clasa şi discutaţi: 
 

- Cum a fost să luați o decizie individuală? Dar una în grupul mic? 

- Ce abilităţi au fost utilizate cu succes? 

- Ce v-a ajutat sau împiedicat să ajungeți la un consens? 

- Ce ar fi putut fi mai bine? 

- Ce putem face pentru a îmbunătăţi luarea deciziilor prin consens? 

- Sunt cazuri în care este mai bine de luat decizii în alte modalităţi? Exemple? 

- Care sunt avantajele luării deciziilor prin consens? 

- Care sunt dezavantajele luării deciziilor prin consens? 

 

Etapa IV 

 Elaborați o listă CE TREBUIE DE FĂCUT şi CE NU TREBUIE DE FĂCUT pentru luarea deciziilor prin 

consens.  

 Discutați modalitățile de a aplica cele stabilite în viața clasei, grupurilor și echipelor din care fac 

parte. 

 

Note: 

Cu toate că nu există o singură metodă de luare a deciziilor, care să fie corectă pentru toate ocaziile, 

consensul este deseori modalitatea ce dezvoltă încredere, cooperare şi responsabilitate. Consens nu 

înseamnă unanimitate (care este deseori imposibilă de atins), dar este opinia colectivă a unui grup de 

oameni care au avut o părere şi care au influenţat decizia grupului. Este esenţial pentru succesul acestui 

proces ca oamenii să simtă că au fost consultaţi şi ascultaţi, şi că au modelat/ influențat decizia. 

Această strategie permite elevilor să revizuiască procedurile curente pentru luarea deciziilor în echipă, 

grup sau în clasă şi pentru a practica abilităţile implicate în atingerea consensului. 
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TABĂRA DE VARĂ 
 

Nume _____________________________                      Data ______________________________ 

 

Sunteți directorul unei tabere de vară pentru copii. În tabără au sosit 16 copii pentru 25 de zile și aveți 

sarcina să-i cazați a câte 4 copii în cameră. Aveţi la dispoziţie doar 4 camere. Trebuie să-i cazați în așa 

mod încât să le respectați drepturile. Iată lista oaspeților Dvs. 

 

1. Un copil la cărucior. 

2. Un copil moldovean stabilit de 10 ani cu părinţii în Italia. 

3. Un copil emigrant din Africa, stabilit cu familia la Paris. 

4. Un copil ce poartă ochelari cu lentilă groasă. 

5. Un copil care vorbeşte cu ajutorul limbajului semnelor. 

6. Un copil turc timid din Germania. 

7. Un copil fără o mână din Afganistan. Un copil care poartă adidaşi din Marea Britanie. 

8. Un copil cu pistrui pe faţă care permanent ascultă muzică în cască. 

9. Un copil din SUA care a depășit cu mult greutatea pentru vârsta lui. 

10. Un copil de etnie roma cu cercei în urechi şi inel de aur. 

11. Un copil orb cu câinele lui însoţitor. 

12. Un copil din Moscova care vorbeşte doar limba rusă. 

13. Un copil din Mexic îmbrăcat în haine naţionale. 

14. Un copil din Japonia care e olimpic internaţional la informatică. 

15. Un copil refugiat din Siria. 

 

CUM NE-AM DESCURCAT? 

 

După ce aţi luat parte la exerciţiu, completaţi următoarele, adică indicaţi cum vă simţiţi marcând linia 

continuă cu "X". 

                                                                    Deloc                 Foarte bine 

Simt că am fost ascultat(ă)         I_____I_____I_____I_____I_____I 

          Foarte bine                  Deloc 

Simt că punctul meu de vedere a fost înţeles                I_____I_____I_____I_____I_____I 

           Foarte puţin      Foarte mult 

Ceea ce am spus a influenţat decizia grupului       I_____I_____I_____I_____I_____I 

                                                 Pe tot parcursul activităţii                          Deloc   

Sunt de acord cu această decizie                   I_____I_____I_____I_____I_____I 

          Foarte fericit       Foarte trist 

Referitor la această decizie, mă simt         I_____I_____I_____I_____I_____I 
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CLASA NOASTRĂ - NE ÎNŢELEGEM 
 

Scop: Să reflecteze asupra gradului de coeziune în clasa lor şi să propună modalităţi de creare a unei 

atmosfere mai deschise, mai pozitive şi de o mai mare încredere 

 

Materiale: Fiecare elev are nevoie de Fişa de lucru GRUPUL NOSTRU – NE ÎNŢELEGEM 

       Profesorul are nevoie de o copie a fișei REALIZÂNDU-NE SCOPURILE – ACŢIUNE 

 

Realizare:  

Etapa I 

 Formaţi grupuri a câte 4- 6 persoane. 

 Fiecare grup își repartizează rolurile și responsabilitățile (facilitator, scriitor, purtător de cuvânt, 

animator, ceasornicar, încurajator etc.) 

 Daţi fiecărui grup câte o coală mare de hârtie şi un marker. 

 Rugați grupurile să enumere modalităţi de crearea a unei atmosfere deschise, de încredere şi 

de cooperare în clasă. 

 După 5 – 8 minute, rugaţi purtătorii de cuvânt din fiecare grup să afişeze coala lor de hârtie şi 

să comenteze lucrul efectuat în grup. 

 Discutați cu toate clasa despre: 

- Ce elemente au în comun aceste produse? 

- Care aspecte/ idei din cele enunțate vi se pare realizabile? 

 

Etapa II 

 Daţi fiecărui elev câte o copie a fişei de lucru GRUPUL NOSTRU – NE ÎNŢELEGEM. 

 Explicaţi conţinutul fişei şi modul în care aceasta trebuie să fi completată. 

 Elevii sunt liberi să completeze această listă, utilizând idei din etapa I. 

 După ce şi-au completat fişele, elevii reformează grupurile a câte 4 – 6 persoane. 

 Elevii vorbesc pe rând despre ceea ce au scris. 

 Participanţii sunt liberi să paseze sau să fie selectivi în comentariile lor. 

 Fiecare grup alege trei lucruri practice pentru a ajuta oamenii din clasă să se înţeleagă mai bine. 

 

Etapa III 

 Reuniţi clasa şi rugaţi fiecare purtător de cuvânt să raporteze cele 3 sugestii din grupul lor. 

 Notaţi-le pe tablă sau pe flipchart. 

 Împreună cu clasa, proiectaţi o agendă de acţiuni pentru îmbunătăţirea atmosferei din clasă. 

 Fişa REALIZÂNDU-NE SCOPURILE – ACŢIUNE oferă un plan pentru scrierea unei agende 

eficiente de acţiuni. .  

 

Note: Este mai probabil ca copii să lucreze împreună, dacă ei se simt apreciaţi şi sprijiniţi şi simt 

necondiționat încrederea și respectul altor persoane în ei. Cu cât este mai calitativă relaţia dintre 

elevi, cu atât este clasa mai unită și își poate realiza obiectivele stabilite. 
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Acest exerciţiu permite elevilor să exploreze ce este coeziunea, cum aceasta poate fi promovată , cât 

de prezentă este în clasă şi, în final, să aleagă modalităţi de a o dezvolta. 

 

Brainstorming-ul de la I-a etapă permite elevilor să identifice modalităţi prin care coeziunea poate fi 

susținută /alimentată în clasă.  

 

Fişa de lucru GRUPUL NOSTRU – NE ÎNŢELEGEM enumeră elemente-cheie în dezvoltarea coeziunii 

de grup. Astfel, elevii se autoevaluează şi, prin urmare, evaluează clasa ca un tot întreg. Întrebările/ 

enunțurile sunt exprimate pentru a încuraja elevii să-și asume responsabilităţi personale şi comune 

(pentru grup/ echipă). Cu scopul de a facilita în continuare acest proces, exerciţiile de evaluare şi de 

stabilire a obiectivelor pot fi atât la nivel individual, cât şi de grup. Lista include competențele de 

respect, responsabilitate, cooperare şi ascultare şi, datorită importanţei lor, ele sunt abordate în toate 

activitățile propuse. 

 

Etapa a III-a încurajează elevii să elaboreze un plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea atmosferei din 

clasă. Fişa REALIZÂNDU-NE SCOPURILE – ACŢIUNE furnizează o structură pentru atingerea 

scopurilor. Scopurile pot fi mai probabil realizate dacă ele sunt realiste, iar planul de acţiuni – 

practic, elaborat împreună cu toată clasa, fără grabă, și asumat.  

 

Însăşi fişa poate fi utilizată pentru a nota deciziile clasei şi poate fi expusă public pentru a vizualiza 

ce s-a făcut și ce urmează să se întâmple. Mai târziu, după reflecții clasei, aceasta pot fi completată 

cu comentarii și idei noi. 
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GRUPUL NOSTRU – NE ÎNŢELEGEM 
 

Nume ___________________________________ Data ____________________ 

Mai jos este o listă cu lucruri care sunt importante, dacă un grup de oameni doreşte să se împace. 

Bifează spaţiul liber corespunzător pentru a evalua gradul în care utilizezi aceste lucruri şi gradul în 

care ele există în clasă. Adăugă şi alte lucruri la această listă, utilizând ideile de la lecții.  
 

       CLASA           EU 

EX- 

CE- 

LENT 

BINE MEDIU PUŢIN  FOARTE 

PUŢIN 

 EX- 

CE-

LENT 

BINE MEDIU PUŢIN  FOARTE 

PUŢIN 

     Încredere reciprocă      

     Împărtăşirea gândurilor și 

ideilor   
     

     Empatizarea cu  emoțiile 

și sentimentele  
     

     Ajutor reciproc      

     Căutarea pozitivului în 

cealaltă persoană   
     

     Respect reciproc      

     Ascultare reciprocă      

     Cooperare reciprocă      

     Responsabilitate pentru 

sarcinile asumate 
     

           

           

 

Indică ce simţi pentru această clasă, marcând linia continuă cu un X. 

 

Simt un sens al aflării mele cu          I______I______I_______I______I        Nu simt sensul aflării mele cu 

persoanele din această clasă.            persoanele din această clasă. 

 

Nu ajut oamenii să se                    I______I______I_______I______I        Ajut oamenii să se  

împace bine în această clasă.                                                                 împace bine în această clasă.        

                                                                                                                

(din lista de mai sus)         (din lista de mai sus) 

Ce face clasa bine:                                                           Ce fac eu bine: 

_______________________________________                                   _________________________________________ 

_______________________________________                                   _________________________________________ 

 

Ce ar putea îmbunătăţi clasa:                                             Ce aş putea îmbunătăţi: 

_______________________________________                                   _________________________________________ 

_______________________________________                                   _________________________________________ 

 

Putem avea o atmosferă mai                                             Pot face clasa noastră mai  

fericită în clasă dacă (noi):                                                 ferecită dacă (eu):  

_______________________________________                                   _________________________________________ 
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REALIZÂNDU-NE SCOPURILE – ACŢIUNE! 

 

 

  

 

                                                                                         Data la care  

          Plan de acţiuni      Persoana responsabilă     trebuie realizat           Ajutor necesar 

 

1. ____________________       __________________       _______________      _______________ 

 

2. ____________________     __________________      _______________       _______________ 

 

3. ____________________      __________________       ________________     _______________ 

 

 

 

Reveniți periodic la acest produs și discutați cu elevii: 

- Ce s-a realizat?  

- Cum s-a realizat? (ce i-a ajutat și/sau împiedicat) 

- Ce urmează să se realizeze? 

- Acţiuni viitoare ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup:  

Data:  

Scopul nostru este să:  


