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Introducere 
 

Metoda de predare Golden Ratio, așa cum sugerează și numele, pune un accent puternic pe 
armonie și echilibru. Toate elementele diferite ale oricărui sistem care susține că se bazează 
pe principiile Golden Ratio trebuie să aibă o coerență clar articulată între toate părțile sale și, 
de asemenea, o coerență între părți și sistemul ca întreg. Poate fi folosit pentru a descrie 
modele în natură și pentru a analiza proporțiile obiectelor naturale, precum și sistemele create 
de om, inclusiv educația. 

Motivul pentru care am ales acest nume este aspirația noastră de a sugera, combina, descrie 
și aplica abordări și metode de predare noi sau mai puțin utilizate, urmând anumite reguli și 
direcții, într-o singură metodă și, în final, să ne asigurăm că pot fi atât o sursă de inspirație, cât 
și un beneficiu pentru studenți si profesori. 

Condiția de bază pentru a avea elevi inspirați în clasă este să avem profesori la fel de inspirați. 
„Profesori: conducând în criză, reimaginând viitorul” este motto-ul UNICEF pentru 2020. 
Judecând după această pandemie și toate schimbările și provocările cu care se confruntă, 
profesorii sunt cei care aduc o contribuție crucială la asigurarea continuității învățării și la 
sprijinirea sănătății mintale și a bunăstării elevilor lor. 

Golden Ratio Teaching își propune să sprijine profesorii în meseria lor provocatoare. Sperăm 
că putem promova reziliența, leadershipul și inovația. Ne-am stabilit sarcini ambițioase de a 
oferi profesorilor o sursă de inspirație, de a reaprinde strălucirea creativității lor și de a le oferi 
instrumente testate la clasă pentru a preda materialul necesar. 

Prin urmare, principalele principii, pe care experții GRT le-au respectat în procesul de 
dezvoltare a acestui program de formare, pot fi rezumate după cum urmează: 

1. Profesorii sunt coloana vertebrală a oricărei societăți. Fără ei și devotamentul lor, 
nu putem avea progres. Și pentru ca ei să aibă succes la această sarcină grea, 
trebuie să fie inspirați, creativi și motivați. GRT își propune să susțină exact aceste 
elemente, având în centrul său importanța profesorilor. 

2. Dacă punem bazele abordării noastre pe două dintre nevoile de bază ale ființelor 
umane – iubirea și libertatea, putem fi siguri că vor fi obținute rezultate mari în 
orice clasă. În cazul nostru dragostea se manifestă într-o pasiune pentru 
predare/învățare iar libertatea se manifestă în selecția și utilizarea 
instrumentelor pentru realizarea transmiterii/dobândirii cunoștințelor. Dacă un 
profesor este pasionat de materia pe care o predă, acea pasiune este întipărită în 
mintea elevilor și vor găsi această materie originală și fascinantă. În plus, dacă elevii 
simt că se află într-un mediu sigur, nu sunt judecați sau batjocoriți pentru greșelile 
sau stilurile lor de învățare, dacă au libertatea de a alege prin ce canal pot dobândi 
și păstra cel mai bine cunoștințele, rezultatele vor fi și mai impresionante. De 



 

 

asemenea, dacă unui profesor îi sunt puse la dispoziție o varietate de instrumente 
și poate alege în mod liber care dintre ele se aplică materiei pe care o predă, 
precum și intereselor și talentelor sale, procesul de predare poate deveni inspirator 
și fără efort.   

3. Inspirație. După ce am avut discuții cu profesorii din Bulgaria, înțelegem cât de 
important este să ai o clasă cu elevi inspirați, curioși și motivați. Credem că acest 
lucru este valabil în educație peste tot și că și profesorii trebuie să aibă aceste 
atitudini pozitive. Prin urmare, ei trebuie, de asemenea, să fie inspirați de 
abordarea, instrumentele și recomandările noastre privind Golden Ratio. Prin 
urmare, este necesară o explorare suplimentară a inspirației ca principiu călăuzitor 
în fiecare parte, formularea, descrierea, abordarea, viziunea Ghidului.   

4. Golden Ratio Teaching se referă la aplicarea unor noi abordări ale subiectelor și 
materialelor existente. Suntem încrezători că putem folosi curriculumul actual și 
să găsim diferite abordări ale acestuia, iar prin aplicarea principiilor, abordărilor și 
structurilor, putem încuraja profesorii să le testeze și să le folosească în sălile de 
clasă. Mai jos este prezentată abordarea pas cu pas și echipele de experți în 
pregătirea instrumentelor. 

5. Creativitatea, descrisă ca fiind procesul de a avea idei originale, valoroase. Ideile 
originale și/sau combinarea lor cu metode deja dezvoltate, vor aduce atât inovație, 
cât și fiabilitate rezultatelor.  

 

De ce este necesar GRT și ce diferență face 
 

Profesorii se luptă de mult timp cu: diferitele medii din care provin elevii, nivelurile de abilități 
ale acestora, provocările fizice, conexiunea la internet, motivația, interesul și personalitățile 
elevilor lor. Ei sunt cu siguranță conștienți de diferitele abordări de care elevii au nevoie pentru 
a reține părțile importante și informațiile, mai ales când luăm în considerare multitudinea de 
informații cu care ne confruntăm. 

Credem că numai prin folosirea mai multor simțuri pentru a preda un concept sau o lecție și 
prin aplicarea diferitelor strategii putem să maximizăm potențialul studenților noștri. 

Predarea Golden Ratio oferă profesorilor posibilitatea de a-și face mai întâi o idee despre cât 
de variate sunt preferințele de învățare ale elevilor lor (prin chestionarul privind stilurile de 
învățare și ghidul de citire a rezultatelor acestuia pentru a modela oferta de predare pentru a 
fi mai eficientă din punct de vedere strategic) și apoi să selecteze și să combine diverse 
instrumente pentru a răspunde în mod adecvat nevoilor de învățare.  



 

 

Ceea ce sugerăm cu chestionarul „stiluri de învățare” este un instrument pentru a stabili 
anumite modele și preferințe de învățare, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire 
la acestea și pentru a ajuta profesorii să ia în considerare predarea într-o varietate de moduri. 

Așa-numita teorie a „stilurilor de învățare” este doar una dintre diferitele teorii și abordări 
existente în acest domeniu și ar trebui să fim conștienți de faptul că sensul, contextul și 
organizarea materialului sunt la fel de importante ca și stilul pe care îl folosim pentru a le 
prezenta. Totuși, ani de cercetare au arătat că, indiferent de stilul de învățare sau combinația 
de stiluri pe care o poate avea o persoană, este important ca el/ea să fie supusă unor abordări 
diferite pentru ca reținerea și înțelegerea să aibă o șansă mai mare. 

Chestionarul privind „stilurile de învățare” nu ar trebui în niciun caz să fie folosit pentru a 
eticheta studenții, ci mai degrabă pentru a le concentra atenția asupra varietății de metode 
pe care le pot folosi pentru a aborda un subiect sau a afla lucruri noi.  

În anexa 1 oferim informații care răspund întrebării „Care sunt diferitele stiluri de învățare și 
de ce sunt importante pentru abordările optime de predare?”, precum și un „Ghid de utilizare 
a chestionarului”, dar și chestionarul în sine. 

Utilizarea instrumentelor GRT face diferența în rândul elevilor, deoarece aduce experienței lor 
de școlarizare noi activități și stimuli, care le activează potențialul de învățare și creează 
legături între diferitele fragmente de conținut și concepte științifice, asigurându-se că acele 
concepte sunt înțelese, iar cunoștințele sunt reținute mult mai mult decât prin predarea 
tradițională.  

Profesorii pot verifica diferența pe care o face GRT comparând rezultatele obținute la clase 
care folosesc predarea îmbunătățită GRT, cu cele la care se predă exclusiv în stil tradițional.  

Pentru a susține în continuare automonitorizarea și autogestionarea elevilor, precum și 
sentimentul de control asupra rezultatelor învățării acestora, profesorii pot propune un 
chestionar de autoevaluare a competențelor cheie, pe care elevii îl pot folosi pentru a lua în 
considerare progresul pe care îl fac și ritmul în care crește nivelul de încredere. Un chestionar 
care poate fi utilizat în acest scop este prevăzut în anexa 2 

  

CUTIA DE INSTRUMENTE GOLDEN RATIO 
 
Grup de instrumente: POVEȘTI DE REȚINUT 
 

Numele metodei 
 

Povestirea/Storytelling 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 

Este o metodă care a fost folosită încă de la începuturile omenirii. 



 

 

Proprietarul demersului, prezentat aici, este Ina Petkova, expert în 
cadrul echipei de proiect Golden Ratio Teaching din Bulgaria.   

Cum corespunde 
metoda principiilor 
directoare comune 
ale GRT 

Golden Ratio – importanța profesorului 

Povestirea poate fi folosită atât în mediul online, cât și în sala de 
clasă. Odată ce un profesor este inspirat să încerce pașii sugerați mai 
jos, o concentrare instantanee a atenției este aproape garantată. 
Elevii tânjesc după noi provocări, surprize și inspirație.   

Golden Ratio – importanța profesorului 
Povestirea poate fi folosită atât în mediul online, cât și în sala de 
clasă. Odată ce un profesor este inspirat să încerce pașii sugerați mai 
jos, o captare instantanee a atenției este aproape garantată. Elevii 
tânjesc după noi provocări, surprize și inspirație.  
Golden Ratio - valori umane. Dragoste și libertate. 
Principala condiție prealabilă pentru ca elevii să învețe și să 
dobândească cunoștințe este să aibă o ființă umană bună, iubitoare 
și empatică ca profesor. A spune povești îi ajută pe profesori să se 
conecteze cu eroul lor interior, cu propriile lor vise și amintiri. Fiecare 
are propriul stil de învățare și trebuie să oferim studenților noștri 
libertatea de a-și alege modul specific de a dobândi cunoștințe.  
Golden Ratio – inspirația este vitală pentru profesorii din zilele 
noastre.  
Scrisul ca instrument care provoacă stimulare mentală. Formula 
„Profesori inspirați = Studenți inspirați” este veche și testată. 
Burnout-ul profesorilor este una dintre provocările cheie cu care se 
confruntă sistemul de educație în zilele noastre. Dacă reușim să 
inspirăm profesorii să adopte un punct de vedere nou asupra muncii 
lor, îi putem ajuta să construiască o legătură mai bună cu elevii. Și cu 
ei înșiși. 
Golden Ratio – concentrare pe curriculum 
Obiectivul principal al oricărui profesor de școală este programa. Nu 
propunem o revoluție în sistemul existent de predare; luăm în 
considerare toate cerințele curriculumului și îl  remodelăm, fără a 
schimba nucleul.  
Golden Ratio – creativitatea este cheia 
Un studiu de la Universitatea Drexel a constatat că a petrece doar 45 
de minute pentru o activitate creativă ar putea crește capacitatea și 
încrederea cuiva de a îndeplini sarcinile la locul de muncă. Dacă 
această activitate creativă ESTE în fișa postului unui profesor, atunci 
efectul este dublat. Și triplat, dacă elevii se concentrează mai mult și 
pot fi provocați să-și creeze propriile povești pe baza curriculumului.  
 



 

 

Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

● Planuri de lecție cu principalele obiective de învățare 
subliniate și elemente importante ale conținutului învățării, 
care trebuie predate elevilor. 

● Vizualizări care pot susține povestea. 
● O privire nouă asupra curriculumului, creativitate și repetiții 

în avans.   
Materiale necesare Laptop pentru introducerea și  prezentarea poveștii, dacă lecția se 

desfășoară online. 
Proiector – în cazul în care lecția are loc fizic – pentru prezentarea 
oricăror elemente vizuale care susțin povestea. 
Imprimantă și hârtie pentru pregătirea oricăror copii pe hârtie ale 
materialelor pentru studenți (dacă este necesar).  

Este necesar suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu alte 
subiecte științifice 
(opțional) 

- 

Method 
description  

Cum să creezi o poveste? De ce avem nevoie de povești   
 
“Docendo Discimus” 
Predând, învățăm. 
Un proverb latin derivat de Seneca cel Tânăr (c. 4 î.Hr. – 65 d.Hr.). 
 
A fi profesor nu este o profesie. Este o chemare, o vocație. Și munca 
grea, de asemenea. 
Așadar, am găsit și am compilat câteva informații care te pun pe 
gânduri. 
Experții susțin că „unii studenți au rezultate mai bune atunci când 
știu la ce se pot aștepta. Abordarea materialelor noi poate fi uneori 
intimidantă, dar pregătirea elevilor prin prezentarea de informații 
înainte de a da o lecție, poate ajuta.” 
Termenul folosit este „pregătire” și înseamnă introducerea unui 
stimul care influențează  modul în care oamenii răspund la un stimul 
ulterior. Pregatirea funcționează prin activarea unei asocieri sau 
reprezentări în memorie chiar înainte de introducerea unui alt 
stimul sau sarcini de lucru. Acest fenomen are loc fără 
conștientizarea noastră, dar poate avea un impact major asupra 
numeroaselor aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. 
Tehnica de bază pe care o putem folosi într-o clasă este simplă – 
găsim noi modalități de a prezenta noul material chiar înainte de a fi 
predat, astfel încât să sune cel puțin vag familiar și astfel să permită 
elevului să se simtă confortabil cu el odată ce este introdusă noua 
lecție. Unul dintre cele mai bune și vechi moduri de a oferi aceste 
informații preliminare este de a spune o poveste. 



 

 

  
“Poveștile sunt organisme cu adevărat 
simbiotice cu care trăim, care permit 
ființelor umane să avanseze.”  
Neil Gaiman 

 
Poveștile își aduc ascultătorii în starea de „distracție surprinsă” 
(termen folosit de psihologul Jerome Bruner când vorbește despre 
creativitate) și cu ajutorul lor putem „pregăti” sau chiar introduce 
informații noi elevilor, sau, chiar mai bine, pentru a le oferi susținerea 
de a crea noi povești, noi lumi, noi idei.  
 

A fi o ființă umană morală înseamnă a plăti, a fi 
obligat să plătești, anumite tipuri de atenție...” 

Susan Sontag 
 

Vedeți videoclipul introductiv al Inei Petkova:  

 
https://youtu.be/cEv8b1VIn1U  

Instrucțiuni 
detaliate  

Deci, cum anume predăm printr-o poveste? 

Uşor. ÎNTÂI, trebuie să pregătim ceea ce trebuie să predăm (fapte, 
concepte, informații, cunoștințe). ÎN AL DOILEA RÂND, identificăm 
cele mai importante fapte, cuvinte cheie și termeni noi. ÎN AL 
TREILEA RÂND, le combinăm într-o povestire scurtă. Pregătim, de 
asemenea, o scurtă introducere pentru „a pregăti” publicul pentru 
povestea pe care urmează să o predăm. 

ÎN AL PATRULEA RÂND, le prezentăm studenților noștri. 
Introducerea ar putea fi o narațiune personală, în timp ce povestea 
reală este citită elevilor. Dacă punem muzică clasică ca fundal, 
lectura, apoi prin urmare, legătura emoțională și păstrarea 
cunoștințelor devin și mai impresionante. 



 

 

ÎN AL CINCILEA RÂND, lucrăm cu ei – facem exerciții, folosim 
legătura dintre imagini și fapte, ascultăm muzică clasică, jucăm 
jocuri, provoacăm emoții pozitive, încurajăm, inspirăm elevii să fie 
creativi, includem un joc de rol (rugați studenții să împărtășească 
informații despre LARP, poate că vă vor surprinde!), desenăm, 
cântăm sau dansăm cu ei – utilizați diferite canale pentru a reînvia 
informațiile pe care le predați.   
 
Vezi videoclipul nr. 1 de Ina Petkova: 

 
https://youtu.be/zZLtZwIYNdY  
 
Și apoi testăm înțelegerea și cunoștințele.  
Cum creăm o poveste este întrebarea pe care o vom discuta acum. 
Cum începem, cum o facem demn, memorabil, inspirator?  
A spune o poveste, a dezvolta personaje și intrigă a fost ceva ce am 
studiat cu toții la școală. În plus, predăm toate aceste subiecte 
studenților noștri. Cu toții cunoaștem teoria și legile povestirii. Cu 
toate acestea, chiar și cel mai experimentat bucătar trebuie uneori 
să se uite la rețetă pentru a-si aminti ingredientele și poate să 
încerce câteva arome diferite, astfel încât să fie creat un fel de 
mâncare complet nou și neașteptat.  
Experții spun că „cea mai bună scriere creativă ne încântă simțurile, 
ne provoacă mintea și implică o gamă largă de reacții emoționale, 
inclusiv dragoste și furie, tristețe și bucurie, dispreț și empatie”. 
Deci, ceea ce este important nu este doar ceea ce încercăm să 
spunem sau să predăm, ci și ceea ce vrem să simtă cititorii sau 
studenții noștri? Tristeţe? Da, și cum ne-ar ajuta în procesul de 
înțelegere? Compasiune? Cum ar afecta acest lucru clasa? Ce voce 
folosim când citim sau ne spunem povestea? Există vreo muzică de 
fundal pe care o putem reda? Cum ne ilustrăm povestea? Există un 
dialog, astfel încât să ne putem uzurpa personaje? 

 
Metode 

“Nu începeți cu o idee mare. 
Începeți cu o frază, un rând, un 



 

 

citat. Întrebările sunt foarte 
utile. Începeți cu câteva pe care 
le purtați chiar acum.” 
Naomi Shihab Nye 

 
Naomi Shihab Nye este laureată a Your People’s Poet și promovează 
ideea scrierii creative într-un paragraf care poate răspunde la 
întrebarea “de ce m-aș deranja să povestesc și să petrec mai mult 
timp scriind”. 
“Dacă avem încredere în cuvinte și în propria lor relație misterioasă 
unul cu celălalt, ele ne vor ajuta să aflăm lucruri... Luați în considerare 
plăcerea pe care o simțim când mergem la plajă. Plaja largă, aerul, 
zgomotul nesfârșit al mișcării și sunetul de fundal. Ne simțim înălțați, 
entuziasmați. Scrierea constantă ne poate ajuta și pe noi să ne 
simțim așa.”  
Dar, chiar înainte de a începe să ne gândim la o poveste, este posibil 
să dorim să urmăm câțiva pași. Doar pentru a face niște planificari 
înainte. Este ca lista de cumpărături pe care o pregătim, chiar înainte 
de a începe să facem un fel de mâncare. În primul rând, trebuie  

1. Să intelegeți. Definiți-vă cazul. Încercați să vă identificați 
obiectivele sau cantitatea de informații pe care trebuie să o 
predați. Care este subiectul tău? Ce lecții doriți să includeți într-
o poveste? Obiectivul nostru principal este predarea și 
curriculumul, așa că trebuie să avem o viziune foarte clară 
asupra a ceea ce va deveni parte din povestea noastră.  
2. Să redefiniți obiectivele. Atingeți o înțelegere mai profundă 
atât a poveștii, cât și a lecțiilor. Clarificați ceea ce trebuie să 
realizați. Gândiți-vă la mesajele cheie pe care doriți să le 
transmiteți. A preda trei sau cinci lecții și a le include într-o 
poveste este un lucru. Dar putem oricând să transmitem alte 
mesaje. Încercați să vă imaginați o situație - studenții noștri se 
așteaptă la o lecție de geometrie, de exemplu, și a existat un 
conflict în clasă recent, așa că încorporăm foarte delicat și practic 
câteva sfaturi despre comunicarea nonviolentă în fluxul poveștii 
noastre. Acest lucru poate servi unui scop superior - readucerea 
păcii în sala de clasă și creșterea înțelegerii și empatiei.   
3. Consultarea ideilor noastre cu alții – colegi, prieteni, copii ne 
ajută să ne îmbunătățim și să corectăm. Dacă urmăm ciclul 
Construire-Măsurare-Învățare și testăm ideile noastre, s-ar 
putea să ajungem la o poveste mult mai bună și să predăm mai 
bine. 
Există și alte puncte pe care le-am putea enumera aici, dar dacă 
ne pregătim prea mult, s-ar putea să nu începem niciodată să 
gătim. Deci, să ne uităm la rețetă.  

 
Vezi videoclipul nr. 2 de Ina Petkova: 



 

 

 

https://youtu.be/DqHtw6mZ_Pg  

Cum se scrie o poveste bună? 

1. Primul ingredient al unei povești este cuvântul. Cuvintele pe care 
le-am ales depind de context, de public și de propria noastră 
competență în limbi străine. De cele mai multe ori cuvintele 
simple și scurte pot provoca mai multe sentimente, mai multă 
imaginație și pot fi mai îmbogățitoare.  

Și, din moment ce s-a menționat provocarea, toate simțurile umane 
- atingere, gust, miros, auz ar trebui să fie luate în considerare atunci 
când construim un personaj sau o scenă. Semnificația și ideile ar 
putea fi transmise prin descrieri simple sau cu cuvinte și asocieri 
special folosite pentru a ne provoca toate simțurile - unul câte unul 
sau pe toate, simultan. 
Dacă suntem vreodată tentați să scriem un cuvânt obscur și sofisticat 
pe care pentru a-l înțelege publicul nostru are nevoie să deschidă un 
dicționar, povestea pe care o spunem nu ar beneficia prea mult de 
pe urma acestuia. Pe de altă parte, ca profesori, folosim poveștile 
pentru a introduce vocabular nou atunci când predăm o limbă 
străină sau o terminologie nouă în chimie, de exemplu, atunci ar 
trebui să oferim o explicație foarte subtilă și clară sau un sinonim al 
cuvântului nou și complicat. Dar, din nou, explicația va fi percepută 
mai bine dacă cuvintele pe care le folosim sunt scurte și ușor de 
reținut și de înțeles. 
 
2. Probabil același lucru este valabil și pentru propoziții, următorul 
ingredient al rețetei noastre. Cu cât sunt mai lungi și mai vagi, cu atât 
mai puține informații sunt susceptibile să rămână în memoria 
publicului nostru. Propoziții clare, scurte și frumos structurate, 
urmate de unele nu atât de precise și concise - pentru a adăuga 
contrast și pentru a permite creierului să se relaxeze pentru un timp, 
ar crea un ritm bun pentru ascultători.    

Vezi videoclipul nr. 3 de Ina Petkova 



 

 

 

https://youtu.be/rphnzuiEZS8  

Dacă povestea noastră oferă provocare minții, precum și plăcere 
simțurilor, de obicei provocăm interes și curiozitate. Dacă 
combinăm decoruri realiste cu evenimente istorice și figuri din 
trecut, provocăm surpriză și, prin urmare, angajament intelectual. 
Întâlnirea cu Don Quijote la stația de autobuz și implicarea într-o 
conversație perspicace cu el ar putea schimba perspectiva, provoca 
râsete sau inspira un nou final sau dezvoltare neașteptată a poveștii. 
Sau, alternativ, îi invităm pe studenții noștri să creeze o lume fictivă 
care să ne cufunde în vremurile în care Don Quijote călărea pe 
Rosinanta și ataca morile de vânt. Cu toții am putea să ne relaxăm și 
să ne bucurăm de procesul creativ și să ne pregătim să fim uimiți de 
rezultate. Cel mai probabil, creativitatea elevilor noștri nu va înceta 
să ne surprindă, dacă le dăm instrucțiunile potrivite, niște îndrumări 
și regulile jocului. 
 
3. Deci, de la propoziții am trecut la idei. Și acum putem începe să 
explorăm noua noastră lume, noile noastre personaje. Cum este? 
Cine sunt ei? Unde este acțiunea? Ce se întâmplă? Cum funcționează 
totul? Ce este important și de ce este important? 

Arta de a scrie. Abordari 

Răspunsurile la toate aceste întrebări se găsesc în diferite formate, 
există o serie de cărți bune de gătit în ceea ce privește scrisul. Și sunt 
sigur că toți am citit și am predat un număr dintre ele.   
 
Călătoria Eroului  

Merită luată în considerare Călătoria Eroului, desigur, dar cei mai 
mulți dintre noi am auzit și am citit multe despre asta. Aici se 
abordează inconștientul colectiv al rasei umane și se afirmă că orice 
călătorie interesantă prezintă întotdeauna o problemă (complicație) 
de depășit. Știm cu toții că orice poveste are un început, un mijloc și 
un sfârșit. La început stabilim eroul și povestea lui, apoi îl nedumerim 
cu ceva care este o sursă de conflict și, prin urmare, îl duce la niște 



 

 

necazuri. După aceea, eroul nostru depășește o serie de obstacole, 
se confruntă cu niște dușmani și în cele din urmă salvează ziua, lumea 
sau fata. Ideea lui Joseph Campbell despre Monomit din cartea sa 
The Hero With A Thousand Faces oferă un fel de „formulă” de care 
ne putem ține și ne-ar putea ajuta să ne construim povestea și să ne 
îmblânzim impulsurile creative inutile. De la Homer și Odiseea până 
la primul episod din seria Războiul Stelelor, studenții pot și au fost 
învățați să identifice și să urmărească etapele de dezvoltare ale 
protagonistului în timp ce acesta parcurge etapele călătoriei eroului 
său. Cu toate acestea, există autori și profesori care cred că, atunci 
când vine vorba de povestire, orice formulă nu este universal 
aplicabilă. Alții merg mai departe și susțin că „monomitul lui 
Campbell este nerealist și răspândește ideea că războiul este 
terapie”. Și oricum, această teorie primește suficientă atenție media 
și curriculară, așa că am decis să căutăm câteva concepte noi. Sau, 
după cum s-a dovedit, nu așa de noi. 
 
Arta scrierii dramatice - general 

Ceea ce am putea explora acum sunt ideile unui dramaturg de la 
Hollywood, Lajos Egri, a cărui carte este considerată una dintre cele 
mai bune lucrări pe tema scrisului și ale cărui învățături au fost 
adaptate de atunci pentru scrierea de nuvele, romane și scenarii. De 
ce deschidem Biblia dramaturgiei și a scenariștilor? Această carte 
propune o abordare universală a scrierii bazată pe legea naturală a 
dialecticii. Acesta va fi inclus în lista de lectură pentru predare Golden 
Ratio și este recomandat oricărei persoane care s-a gândit vreodată 
să scrie pentru orice public. Nu putem împărtăși întreaga gamă a 
ideilor sale aici, dar putem sublinia câteva dintre conceptele sale de 
bază pentru noua noastră ‘carte de gătit’ GRT pentru povești.  
Ceea ce dă Egri în „Arta scrierii dramatice” este o abordare foarte 
metodologică și, cel mai important, fără jargon a problemei obținerii 
adevărului în scris. Practic, el învață tehnicile de bază pe care le 
cunoaște orice dramaturg de succes.  

1. Arta scrierii dramatice – Ingrediente  

Deci, ingredientele principale ale unei piese de teatru sau ale unei 
povești bine scrise sunt: 

● Premisa 
● Personajul 
● Conflictul 

 
1. Mai întâi vine Premisa. Cele mai bune povești urmează 

metoda logică a tezei, antitezei și sintezei pentru a demonstra 
ceea ce Egri numește premisă. Dacă avem nevoie de 
sinonime pentru premisă, putem folosi temă, teză, idee 



 

 

rădăcină, idee centrală, plan sau complot. Pentru a ne face o 
idee despre ce este Premisa, autorul citează Romeo și Julieta 
lui Shakespeare. După cum știm cu toții această iubire 
nemuritoare, putem scurta povestea lungă și să trecem la 
premisa ei: „Iubirea mare sfidează chiar și moartea”. Sau încă 
unul dintre clasicii lui Shakespeare? Macbeth - „Ambiția 
nemiloasă duce la propria sa distrugere.”  

Aș folosi acest sfat de la un autor renumit și profesor de scriere 
creativă, doar pentru a-mi oferi o schiță generală despre ce ar fi 
povestea mea.      
Și, din moment ce se crede că o premisă bună este o miniatură a 
lucrării dvs., așa cum ne sfătuiește Egri, nu ar trebui să scriem doar 
afirmații plate care să conțină tot ceea ce este necesar unei premise 
bine construite: caracter, conflict și concluzie, dar rămâneți 
întotdeauna în acord cu convingerile autorului. Autorul (sau un 
profesor, în cazul nostru) ar trebui să ia partea, altfel nu există 
poveste. 
Și, pentru a scurta povestea, poate ar trebui să menționăm că nici 
premisa și nicio altă parte a unei piese nu are o viață separată și totul 
trebuie să se îmbine într-un întreg armonios, astfel încât să putem 
continua cu cel mai important ingredient – ființe umane din 
povestea noastră. 
 
3. Până acum, am arătat de ce premisa este necesară ca prim pas în 
scrierea unei piese bune. Acum vom discuta despre importanța 
personajului. Vom încerca să aflăm exact ce elemente intră în 
această ființă numită „ființă umană”. Personajul este materialul 
fundamental cu care orice scriitor este forțat să lucreze, așa că 
trebuie să ne cunoaștem cât mai bine. 

Dacă descriem un obiect – un copac, o cutie, o casă, știm că are trei 
dimensiuni: adâncime, înălțime, lățime. Când descriem ființe umane, 
putem încerca să ne gândim la trei dimensiuni: fiziologie, sociologie, 
psihologie. 
1/ Dimensiunea fiziologică 

De ce este importantă fiziologia? Oricât de superficială ar suna 
această afirmație, machiajul nostru fizic a influențat întotdeauna 
viziunea noastră asupra vieții. Un om bolnav, de exemplu, vede 
sănătatea ca fiind binele suprem; o persoană sănătoasă subminează 
importanța sănătății. Ne afectează dezvoltarea mentală și servește 
drept bază pentru complexele de inferioritate și superioritate. În 
general, este cea mai evidentă dintre primele dimensiuni ale omului.  
 
2/Dimensiunea sociologică  



 

 

Și apoi vine aspectul sociologic. Dacă esti o fată născută într-un conac 
și te-ai jucat într-un cadru frumos și antiseptic, reacțiile tale vor fi 
foarte diferite de cele ale unui băiat fără adăpost care a fost trimis 
de părinți să cerșească pe străzi. 
 
3/ Dimensiunea psihologică  
Și apoi vine a treia dimensiune, psihologia. Este produsul celorlalte 
două. Influența lor combinată dă viață ambiției, frustrării, 
temperamentului, atitudinilor, complexelor. Psihologia, deci, 
completează cele trei dimensiuni. 
 
Abordare pas cu pas oferită de Lajosh Egri.  

Deci, ce facem când decidem să construim un personaj? La ce 
întrebări concrete trebuie să răspundem atunci când ne apropiem de 
procesul foarte tulbure de a ne imagina protagonistul? 
Vom atașa aici un ghid pas cu pas oferit de Lajosh Egri 
FIZIOLOGIE.  

1. Gen 
2. Vârstă 
3. Înalțime și greutate 
4. Culoare a părului, ochilor și pielii 
5. Postura 
6. Aspect: arătos, supra sau subponderal, curat, îngrijit, plăcut, 

neîngrijit. Forma capului, feței, membrelor 
7. Defecte: deformări, anomalii, semne din naștere. Boli 
8. Ereditate 

SOCIOLOGIE 
1. Clasa: inferioară, mijlocie, superioară 
2. Ocupație: tip de muncă, ore de muncă, venit, condiție de 

muncă, sindicat sau nonsindicat, atitudine față de 
organizare, adecvare pentru muncă. 

3. Educație: cantitate, fel de școli, note, materiile preferate, 
cele mai sărace materii, aptitudini. 

4. Viața de acasă: părinți care trăiesc, putere de câștig, orfani, 
părinți despărțiți sau divorțați, obiceiurile părinților, 
dezvoltarea psihică a părinților, vicii părinților, neglijență. 
Starea civilă a personajului. 

5. Religie 
6. Rasă, naționalitate 
7. Locul în comunitate: lider între prieteni, cluburi, sport. 
8. Afilieri politice 
9. Distracții, hobby-uri: cărți, ziare, reviste pe care le citește. 

PSIHOLOGIE 



 

 

 
1. Viața sexuală, standardele morale 
2. Premisa personală, ambitie 
3. Frustrari, dezamăgiri principale 
4. Temperament: coleric, degajat, pesimist, optimist. 
5. Atitudine față de viață: resemnat, militant, defetist. 
6. Probleme: obsesii, inhibiții, superstiții, fobii. 
7. Extrovertit, introvertit, ambivert 
8. Abilitati: limbi, talente. 
9. Calități: imaginație, judecată, gust, echilibru 

 
Dacă aspirăm să scriem o operă plină de sânge, precum Macbeth sau 
Hamlet, acesta este scheletul unui personaj, pe care autorul trebuie 
să-l cunoască temeinic și pe care trebuie să se bazeze. 
Suntem foarte conștienți că, în calitate de profesori, nu trebuie să 
intrăm în asemenea profunzimi atunci când construim un personaj al 
unei povești. Dar pur și simplu să avem în minte toate aceste 
întrebări, chiar dacă nu includem toate detaliile și fațetele de mai sus, 
i-ar ajuta pe studenții noștri să aibă o imagine de ansamblu. 
De ce trebuie să facem efort, deși publicul nostru nu ar înțelege 
niciodată cu adevărat profunzimea percepțiilor noastre despre 
protagonist? La un nivel foarte subconștient, studenții noștri simt 
nevoia de structură și organizare chiar dacă nu este evidentă la nivel 
superficial. Și oamenii au nevoie de povești despre oameni. Sau 
animale asemănătoare oamenilor, precum Kermit broscoiul.   
În orice caz, cei mai buni povestitori știu că nu ei construiesc 
povestea. Publicul lor o face. Fiecare ascultător construiește în mod 
activ o poveste din piesele pe care le oferim. 
 
 
4. Conflictul  

După ce ne-am hotărât cu privire la intriga (sau premisa), 
protagonistul și caracteristicile sale, trebuie să abordăm ultimul 
ingredient al unei povești de succes.  
Conflictul. Dacă, cu ajutorul lui Egri, urmărim natura confruntărilor, 
putem începe cu strămoșul nostru omul cavernelor care a mers după 
mâncare și, de fapt, a luptat cu un inamic tangibil: o fiară uriașă care 
a însemnat hrană - iată - un conflict! Și-ar risca viața și ar lupta până 
la ultima suflare. Acesta a fost un conflict în creștere: conflict, criză, 
concluzie.  
Un alt exemplu de conflict? Toate sporturile de competiție sunt 
conflictuale. Fotbal, box, hockey, pentru a numi doar câteva. O luptă 
de stradă este un conflict. O luptă pentru supremație între oameni 
sau națiuni este un conflict. Fiecare manifestare a vieții, de la naștere 
până la moarte, este un conflict. 



 

 

Dar cum se leagă toate acestea de arta noastră de a scrie? Egri 
susține că „Conflictul crește din caracter. Intensitatea conflictului va 
fi determinată de puterea de voință a individului tridimensional care 
este protagonist.” 
Egri continuă, de asemenea, cu diferite tipuri de conflicte - statice, în 
creștere și în mișcare. Orice conflict ar trebui să evolueze în tranziție. 
Există un alt mod de a-l pune, care sună de asemenea util și merge: 
Criză-Climax-Rezoluție  
Dar nu suntem implicați într-o scriere dramatică reală, ci doar 
atingem câteva dintre aspectele și abordările importante ale 
scrisului, astfel încât să fim capabili să producem o poveste bună cu 
care predăm într-un mod interesant și inspirator.  
Nu aș mai zăbovi asupra subiectului, de fapt, nu v-aș fi atras atenția 
asupra conflictelor (prefer să cercetez acțiunea) dar aș vrea să vă las 
cu acest citat din carte: „Fără conflict, viața ar fi nu va fi posibil pe 
pământ sau, de altfel, oriunde în univers. Tehnica scrisului este doar 
o replică a legii universale, care guvernează un atom sau o constelație 
deasupra noastră.” 
 
Găsește-l în interior – Motivație.  

„Dacă nu poți face diferența între parfumuri, 
nu poți fi un producător de parfumuri; dacă 
nu ai picioare, nu poți fi alergător. Dacă ești 
surd, nu poți fi muzician.” 

 
Așadar, de ce avem nevoie dacă aspirăm să fim maeștri bucătari ai 
unei povești bune? O fișă de post a unui povestitor perfect, dacă îl 
consultăm pe Egri sunt: 

● Folosește-ți imaginația și bunul simț 
● Fii atent. Nu trebuie să fii niciodată mulțumit cu cunoștințe 

superficiale 
● Aveți răbdare când căutați cauzele.  
● Aveți simțul echilibrului și al bunului gust  
● Să aibă o înțelegere de bază a economiei, psihologiei, 

fiziologiei, sociologiei 

Suntem conștienți că toate aceste cerințe sunt prea mari pentru o 
persoană obișnuită, fie că este scenarist sau scriitor. Din fericire, 
acest proiect și această lucrare se adresează cadrelor didactice. Și 
profesorii sunt supereroii societății noastre, ai vremurilor în 
continuă schimbare și imprevizibile în care trăim. 
 
VII. Povestirea în clasă 
Și ce zici de a oferi advocacy studenților și de a-i face autori de 
povești? Dacă procedăm așa cum este descris mai sus - dând niște 



 

 

instrucțiuni simple și ușor de urmat unui grup, începând cu o poveste 
scurtă simplă (cu trei până la cinci fraze cheie care trebuie incluse în 
ea), astfel încât să simtă satisfacția de a finaliza o sarcină creativa și 
fiți pregătiți pentru o misiune serioasă. Și dacă sarcina serioasă este 
prezentată sub forma unui joc, ei vor găsi o motivație interioară 
pentru a participa la proces. Deci, cum procedăm? 
Le oferim o listă de fapte (care urmează să fie incluse în Testul inițial), 
le dăm o pregătire de bază în povestire, le reamintim să se gândească 
la premisă, personaje, conflict, dialog, structură etc. și îi provocăm să 
scrie o poveste. încorporând faptele deja incluse în Testul iniţial. 
  
De ce spunem povești  
Scopul principal al spunerii unei povești bune este de a inspira, de a 
conecta, de a preda o morală.  
A spune și a asculta povești este o experiență captivantă.  
În cazul nostru, suntem profesori.  
Suntem pe deplin conștienți de subiectele pe care trebuie să le 
predăm și totuși, dacă avem o mai bună înțelegere a modului în care 
elevii noștri gândesc și joacă, putem aplica principiile jocului sau 
proiectării narative - transformare, imersiune și motivație, pentru a 
numi doar câteva . 
Tinerii nu sunt indiferenți, ei caută practic un nou tip de experiență - 
vor să fie captivați de o lume de poveste, să-și asume punctul de 
vedere al personajului și să uite de ei înșiși. 
Rețeta unei experiențe imersive bune se leagă atât de mult de a 
spune o poveste bună și, de asemenea, de o experiență bună de 
predare - arată, nu doar spune și implică, nu doar arată! 
 
Un videoclip care încheie povestirea: 

 
https://youtu.be/wufbA1o9D_g  

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în proiect 

Experimentele au fost efectuate în școala gimnazială nr. 39 „Petar 
Dinekov” din Sofia, Bulgaria, după cum urmează: 

1. Cilindru circular drept - 11.11.2021 cu nota 6B. Descrierea 
modificării, planul original de lecție și planul de lecție adaptat pot fi 
descoperite în pachetul „Test cilindru circular drept în Bulgaria”. 



 

 

 

 

 
https://youtu.be/i-GrC8PWuwg 

 

2. Con circular drept - 17.11.2021 cu nota 6B. Descrierea modificării, 
planul original de lecție și planul de lecție adaptat pot fi descoperite 
în pachetul „Test cu con circular drept în Bulgaria”. 

 



 

 

 

 
https://youtu.be/7Xx-Ie8GPPk 

 

3. Orb și sferă - 24.11.2021 cu nota 6B. Descrierea modificării, planul 
de lecție inițial și planul de lecție adaptat pot fi descoperite în 
pachetul „Testul Orb și sferă în Bulgaria”. 

 



 

 

 

 

 
https://youtu.be/nPcDI11Tc0o 

 

Capturile de ecran oferite urmăresc să demonstreze că fiecare lecție 
adaptată a adăugat o poveste la explicația tradițională a subiectului, 
așa cum este de obicei oferită de profesor. Adăugarea unei povești îi 
ajută pe elevi să consolideze noile cunoștințe prin crearea de legături 
emoționale, declanșate de poveste, stând în spatele conținutului 
științific. Înregistrările complete ale lecțiilor sunt disponibile în 
format mpeg4. Ele pot fi împărtășite cu alți profesori, în urma unei 
solicitări oficiale și cu acordul explicit al școlii secundare 39 „Petar 
Dinekov”, Sofia, BG.  



 

 

 

27 de elevi bulgari din clasa a VI-a, care au participat la testarea 
planurilor de lecție adaptate susținute de profesoara Sashka 
Nikolova, au evaluat experiența după cum urmează: 

- A fost mai ușor de înțeles materialul livrat prin această 
abordare? 74,1% spun că DA 

- A fost acest mod de a livra conținutul care v-a distras atenția mai 
mult? 85,2% spun că NU. 

- Care este motivația ta pentru a învăța după ce ai experimentat 
aceste lecții modificate? 51,9% declară că se simt mai motivați 
să învețe, 40,7% pentru că nu văd o diferență mare și 7,4% nu se 
simt motivați să învețe. 

- Ați dori ca mai multe lecții să fie adaptate în acest fel? 74,1% 
răspund cu siguranță DA, 18,5% nu sunt siguri și doar 7,4% spun 
că preferă modul tradițional de predare. 

 

Alte lecții adaptate cu ajutorul instrumentului de povestire: 

Orice subiect științific - Carte de povești - Vitor Costa – Portugalia 

Limba engleză – Antonella Pozobon – Italia 

Geografie - Joaquim Saial – Portugalia 

Matematică și Științe - Cristina Grossi – Italia 

Științe - Nina Georgieva - Bulgaria 

Instrumente de 
evaluare 

Întrebări pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și 
fezabilitatea acestuia: 

După ce am împletit termeni, concepte, definiții, date din 
planul/planurile de lecție în povești, a fost mai ușor sau mai greu 
pentru elevi să înțeleagă și să se implice cu materialul? 

Care este motivația învățării după lecție? Au existat modificări? 

Personal ați prefera să aveți mai multe lecții de acest tip sau să vă 
întoarceți la lecțiile tradiționale? 

Cum ați evalua utilitatea exercițiilor din cadrul instrumentului? 

Ce feedback ați primit de la studenți, dacă există? 

Lecția adaptată v-a distras atenția mai mult decât lecția obișnuită? 

A existat o modificare a notelor elevilor, după folosirea abordării 
adaptate? A existat o creștere a reținerii informațiilor? 

 



 

 

 

Denumirea 
metodei 
 

Metoda Joc de Rol 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

A fost folosit din cele mai vechi timpuri. 

Cum 
corespunde 
metoda 
principiilor 
directoare 
comune ale GRT 

Sprijină profesorii să exploreze noi moduri inovatoare de învățare. 
Sprijină elevii să interacționeze, menținând astfel interesul lor alert, 
precum și motivația de a învăța activ. 
În multe dintre proiectele noastre în care a fost implementat jocul de 
rol, profesorii care au participat și-au dat seama că jocul de rol i-a 
inspirat să porneasca intr-o calatorie pentru a explora noi moduri 
inovatoare de a învăța, în afara zonei lor de confort. Din feedback-ul lor 
după ce au implementat metoda în școlile lor, ei au mărturisit că starea 
de spirit s-a schimbat dramatic în bine în rândul elevilor, ori de câte ori 
metoda jocului de rol a înlocuit modelul tipic de predare. Întreaga clasă 
a participat activ la procesul de învățare, făcând din lecție mai degrabă 
o piesă (dramă) decât un proces plictisitor și atemporal. 
Și, în cele din urmă, acesta a fost un motiv bun pentru ei să „continue să 
predea”. 

Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

Pentru pregătire, dragul meu profesor, este nevoie de: 
stabilirea obiectivele educaționale 
discutarea cu elevii tăi despre temerile și așteptările lor 
Stabilirea rolului tau în proces 
Estimarea timpului necesar 
Alegerea locului potrivit 
Petrecerea unei sesiuni de clasă explicând tehnica. 

Materiale 
necesare 

Etichete mici sau mai mari (hârtie sau plastic) cu numele rolului 
Texte explicative legate de rol(uri) 
Scaune sau birouri sau ceva material educațional (hărți etc.) 

Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu 
alte subiecte 
științifice 
(opțional) 

Nu este necesar, dar posibil și întotdeauna binevenit.  

Descrierea 
metodei  

Jocul de rol este o tehnică care permite elevilor să exploreze lecția 
interacționând între ei într-un mod coordonat pentru a dobândi 
cunoștințe și a dezvolta experiență într-un mediu susținut de profesor. 
În funcție de scopul activității, participanții ar putea juca un rol similar 



 

 

cu al lor (sau cel probabil al lor în viitor) sau ar putea juca partea opusă 
a interacțiunii. Ambele opțiuni oferă posibilitatea unei învățări 
semnificative, prima permițând dobândirea de experiență, iar cea de-a 
doua încurajând studentul să dezvolte o înțelegere a situației din punct 
de vedere „al celuilalt”. În plus, atunci când îi punem pe elevi să joace 
rolul părții opuse, le oferim oportunitatea de a învăța cum să-și 
gestioneze reacția și comportamentul trăind în situații neplăcute. 

Cum funcționează: 

Să presupunem că avem mai multe perechi diferite de pantofi și ni se 
cere să ne punem într-una dintre ele și apoi să mergem. Trebuie să 
urmărim forma pantofilor, dar nu fără niciun suport. Profesorii sunt 
mereu aproape de noi și ne oferă instrucțiuni despre cum trebuie să 
mergem pe podea. Ni se pot da instrucțiuni specifice despre cum să 
acționăm sau ce să spunem, ca client agresiv sau ca un pacient în negare, 
sau ca un general celebru sau reprezentând elemente chimice în timpul 
unei reacții chimice, de exemplu, sau trebuie să acționăm și să 
reacționăm în felul nostru, în funcție de cerințele lecției. Uneori vom 
acționa în afara scenariului și acest lucru are foarte mult sens, deoarece 
după aceea va avea loc reflecție și discuție despre comportamentul 
nostru. 

Jocul de rol nu numai că oferă o variație a tehnicii de predare, dar 
permite și o abordare a învățării mai centrată pe elev. În timp ce în 
metoda mai ortodoxă doar cei mai îndrăzneți elevi reușesc să pună 
întrebări, într-un joc de rol sunt cu toții implicați activ. Făcându-i pe elevi 
să joace roluri, ei ajung să simtă probleme, experiență, tensiuni și 
conflicte și intră în negocieri și cooperare. Ei experimentează astfel 
procesul de predare ca pe o activitate, mai degrabă decât ca doar 
observatori pasivi detașați. Ca mijloc de creștere a participării elevilor, 
jocul de rol poate stimula interesul pentru subiect și îi poate încuraja pe 
elevi să continue să învețe. 

Instrucțiuni 
detaliate  

Exercițiile de joc de rol pot fi o muncă grea pentru instructor, atât în 
pregătire, cât și în execuție, dar munca tinde să dea roade în ceea ce 
privește motivația și performanța elevilor. Ca și în cazul oricărui proiect 
mare, cel mai bine este să faceți un pas la un moment dat: 

    Definiți obiectivele 

     Alegeți contextul și rolurile 

     Prezentarea exercițiului 

     Pregătirea studenților/cercetarea  

     Jocul de rol 

     Discuție finală 

     Evaluare 



 

 

Din fericire, o mare parte din munca de pregătire, odată terminată, 
poate fi distribuită altor educatori.  

Definiți obiectivele 

Detaliile despre ceea ce trebuie să faceți depind în totalitate de motivul 
pentru care doriți să includeți exerciții de joc de rol în cursul dvs. 

     Ce subiecte doriți să acopere exercițiul? 

     Cât timp aveți tu și clasa ta pentru a lucra la asta? 

     Ce așteptări de la studenții tăi: cercetări, rapoarte, prezentări? 

     Vrei ca elevii să joace un rol separat sau împreună? 

     Doriți să includeți un element de provocare sau conflict? 

Alegeți contextul și rolurile 

Pentru a pregăti un exercițiu: 

Decideți asupra unei probleme legate de subiectul(ele) de studiu alese 
și un decor pentru personaje. Este o idee bună să faceți decorul realist, 
dar nu neapărat real. Luați în considerare alegerea și adaptarea 
materialului pe care l-au pregătit alți instructori. 

Dacă personajele folosite în exercițiu sunt oameni, definiți-i obiectivele 
și ce se întâmplă dacă personajul nu le atinge. 

Ar trebui să aflați informațiile de fundal ale fiecărui personaj cu privire 
la problemă sau, mai bine, instrucțiuni despre cum să le colectați prin 
cercetare. Dacă este posibil, pregătiți hărți și date pentru ca elevii să le 
interpreteze ca parte a informațiilor lor de bază, mai degrabă decât în 
concluziile pe care și-ar baza de obicei deciziile (mai ales dacă 
personajele sunt oameni de știință). 

Prezentarea exercițiului 

Implicați elevii în scenariu prin descrierea cadrului și a problemei. 

Furnizați-le informațiile pe care le-ați pregătit deja despre personajul 
(personajele) lor: obiectivele și informațiile de bază. Trebuie să fie clar 
pentru elev cât de angajat este un personaj față de obiectivele sale și de 
ce. 

Stabiliți câți dintre elevii dvs. au mai jucat jocuri de rol și explicați cum 
va funcționa pentru acest exercițiu. 

Subliniați așteptările dvs. de la ei, așa cum ați face pentru orice sarcină 
și ceea ce vă așteptați să învețe în această lecție. 

Dacă există un element de anchetă, sugerați o strategie generală de 
cercetare/rezolvare a problemelor. 

Pregătirea studenților /Cercetarea  



 

 

Chiar dacă nu este atribuită nicio cercetare avansată, studenții vor avea 
nevoie de câteva momente pentru a-și privi personajele și pentru a intra 
în rolurile lor pentru exercițiu. Pot apărea și întrebări suplimentare: 

De ce fac asta în personajul meu? De ce ai decis să faci din acesta un 
exercițiu de joc de rol? 

Elevii pot avea rezerve cu privire la personajul care le-a fost atribuit sau 
cu privire la motivele lor. Este bine ca instructorul să afle despre acestea 
înainte de jocul de rol propriu-zis. Poate fi foarte dificil pentru un 
student să înceapă să cerceteze o problemă dintr-o perspectivă foarte 
diferită de a lor, deoarece chiar și datele aparent obiective tind să fie 
reinterpretate ca suport pentru viziuni preexistente asupra lumii. 

În ceea ce privește subiectul exercițiului, multe grupuri au site-uri web 
bine scrise, atent cercetate și bine concepute, care vor oferi argumente, 
precum și informații unui student căruia i-a fost atribuit un personaj și 
acest lucru este foarte important. 

Adesea, cea mai bună resursă pentru înțelegerea oamenilor sunt ceilalți 
oameni. 

Dacă există o componentă de anchetă (adică cercetare condusă de 
elevii), eleviii pot avea nevoie de ajutor pentru a elabora un plan de 
cercetare și pentru a găsi resurse. 

Jocul de rol 

În funcție de sarcină, elevii ar putea scrie lucrări sau pot participa la un 
summit în stil Model-ONU. Pentru o prezentare sau interacțiune, 
recuzita poate anima evenimentul, dar nu merită mult efort, deoarece 
de obicei nu sunt importante pentru obiectivele educaționale ale 
proiectului. 

Provocări potențiale cu exerciții interactive 

Discuție finală 

Ca orice exercițiu bazat pe anchetă, jocul de rol trebuie să fie urmat de 
un debriefing pentru ca elevii să definească ceea ce au învățat și să-l 
consolideze. Acest lucru poate fi tratat în forme reflexive sau într-un 
paragraf de încheiere la sfârșitul unei sarcini scrise individuale sau într-
o discuție în clasă. Instructorul poate profita de această ocazie pentru a-
i întreba pe elevi dacă au învățat lecțiile definite înainte de începerea 
jocului de rol. 

Evaluare 

În general, se acordă note pentru proiectele scrise asociate jocului de 
rol, dar pot fi evaluate prezentările și chiar implicarea în exerciții 
interactive. Considerații speciale pentru notarea în exercițiile de joc de 
rol includ: 



 

 

Jocul personajului 

Continuarea dezvoltării obiectivelor personajului 

Declarațiile care să reflecte perspectiva personajului 

În cadrul unui exercițiu interactiv, a fi constructiv și politicos 

   Pentru multe teme, posibilitatea de a face un pas înapoi și de a privi 
situația și declarațiile personajului din perspectiva proprie a elevului sau 
din perspectiva altui personaj. 

Recomandări suplimentare 

Cum să utilizați proiecte individuale de joc de rol 

Cum să utilizați exerciții interactive de joc de rol 

 

Videoclip explicativ despre jocul de rol: 

 

https://youtu.be/sOxwZsqmpTM  

 
Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Experimente de joc de rol realizate:  

Profesorul Palaiologou Evdoxia de la școala a IV-a primară Nea 
Moudania a testat metoda (în combinație și cu clasă inversată/flipped 
classroom și instrumente de muzică în aer/music in the air) cu elevii ei 
de clasa a VI-a în legătură cu studiile sale de educație socială și politică. 
Potrivit raportului de testare, a existat un singur student care a 
împărtășit că modul tradițional de predare/învățare ar fi de preferat 
pentru el. Elevii rămași au declarat în chestionarul de evaluare că sunt 
încântați și că ar dori ca lecția să fie făcută în acest fel mai des. 



 

 

 
Consultați raportul de la adaptare și testul făcut.  

Instrumente de 
evaluare 

Întrebări pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și fezabilitatea 
acestuia: 

Este greu de stabilit o rutină de utilizare a metodei propuse? 

Ce tip de personaj atrage cea mai mare atenție din partea elevilor tăi? 
Cât de bine le studiază înainte de le impersona? 

Ați observat schimbări în interesul elevilor față de materie și implicarea 
lor în temele de clasă și pentru acasă? Dacă da, care au fost? 

Ați observat un interes și o dorință crescute de a citi mai mult și de a face 
mai multe jocuri de rol, demonstrate deschis de elevii dvs. după primele 
teste pe care le-ați făcut? 

 

 

Denumirea 
metodei 
 

Impersonarea personalităților istorice: Narațiune la persoana întâi  
 
Stilul de învățare: auditiv, citit și scris 
 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

Fără proprietate 

Cum 
corespunde 
metoda 
principiilor 

Metoda narativă a impersonării este un instrument de predare de sprijin 
creativ. Metoda urmează principiile metodei GRT – inspirație, dragoste, 
libertate și îi inspiră pe profesori să adopte abordarea narativă la 
persoana întâi ca și cum conținutul lecției ar fi în sine o poveste. Firul 
narațiunii susține conținutul temei și planul lecției. 



 

 

directoare 
comune ale GRT 

Metoda invită profesorii să aleagă o personalitate inspiratoare majoră - 
relevantă pentru conținutul educațional - și să povestească lecția 
folosind narațiunea „la persoana întâi”. Această metodă „aduce” în  
clasa valoarea și atractivitatea personalităților importante. 
Impersonarea personajelor istorice este ușor de transferat la diverse 
discipline și poate fi folosită la anumite lecții sau anual.  
Metoda: 

● declanșează interesul elevului (mulțumită alegerii de către 
profesor a unei metode neobișnuite „diferite” și a unei 
„persoane”) 

● sporește dialogul și reduce stresul elevilor, deoarece profesorul 
nu mai este profesorul lor, dar acum ea/el este Einstein 

● transformă direct și indirect lecția într-un joc 
● creează distracție pentru profesori și elevi - profesorii prezintă 

materialul educațional ca și cum ar face parte din acesta, în timp 
ce elevii devin martori la evenimente 

● atrage atenția publicului 
● crește participarea și interacțiunea 

 
Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

Profesorul: 
● prezintă materialului anual al conținutului educațional din 

curriculumul; 
● selectează și realizează o lista cu cele mai importante 

personalități ale disciplinei/conținutului; 
● selectează figurile istorice adecvate îndeplinirii obiectivelor 

conţinutului educaţional; 
● pregătește conținutul standard al disciplinei; 
● pregătește un plan de lecție 
● selectează activitățile (călătorie în timp, abordare prin 

descoperire, abordare vânătoare de comori) relevante pentru 
disciplină și conținutul educațional; 

● predă folosind persoana întâi 
  

Materiale 
necesare 

Opțional: 
● „recuzită” pentru susținerea personajului (obiecte care îi pot 

ajuta pe profesori să ilustreze uzurparea identității. De exemplu, 
o pălărie sau obiecte relevante pentru conținutul lecțiilor). 

Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu 
alte subiecte 
științifice 
(opțional) 

Nu  



 

 

Descrierea 
metodei 

Metoda invită profesorii să considere conținutul educațional ca pe o 
poveste în sine și să aleagă narațiunea „la persoana I”; astfel, el/ea se 
prezintă și se adresează clasei ca pe o „personalitate importantă”. 
Metoda nu necesită abilități actoricești sau practică actoricească.  

Profesorul decide dacă va interpreta același personaj pe tot parcursul 
anului sau va alege personalități diferite în funcție de tema fiecărei 
lecții.  

Metoda oferă flexibilitate, sinceritate și încurajează o serie de abordări 
ale procesului de predare: „navigarea” prin cunoștințe, explicarea și 
predarea conținutului curriculumului. Profesorul poate dialoga cu elevii 
ca și cum ar fi o echipă de cercetare, deoarece impersonarea, de 
exemplu, a unui om de știință îi plasează pe elevi într-o poziție de 
învățare de primul nivel, ca și cum ar fi martori/contemporani ai 
evenimentului. Întrebările sunt puse în prezent ca și cum studenții ar 
face parte din echipa de cercetare care pun întrebări legate de subiect. 
 
Indirect, metoda: 

● produce sesiuni eficiente de „întrebări-răspunsuri” pe această 
temă și ar putea duce la crearea unei/unor povestiri. 

● transformă lecția într-un joc, deoarece încurajează creativitatea 
(călătorie în timp și activități de descoperire) 

● dezvoltă abilitățile cognitive  

*metoda poate invita elevii să călătorească în timp și să creeze o 
poveste  

Instrucțiuni 
detaliate 

Pregătirea: 

Profesorul 

● pregătește planul standard de lecție 
● se concentrează pe personajele sau fenomenele principale 

incluse în conținutul educațional 
● selectează și creează o listă cu cele mai importante personalități 

ale disciplinei 
● decide asupra caracterului: relevanță, adecvare pentru tema 

specifică sau generală a disciplinei (Pitagora când predă teorema 
lui Pitagora sau HYPATHIA sau Thalys, sau Arhimede, sau 
Einstein, sau Newton când predă gravitația). 

● alege tipul de activități (călătorie în timp, descoperire, abordări 
de vânătoare de comori) relevante pentru disciplină și conținutul 
educațional (opțional) 

● predă folosind persoana întâi  
 
În clasă: 



 

 

● profesorul se prezintă cu numele personalității istorice pentru a 
atrage atenția și interesul elevilor încă de la începutul lecției 

● prezintă informaţia în naraţiunea la persoana întâi  
● folosește metoda de anchetă (pune întrebări în timpul 

lecției/invită elevii să pună întrebări) 
● introduce diferite tipuri de „jocuri” (vânătoare de comori, 

vânătoare de descoperiri/mistere, echipă de anchetă, călătorie 
în timp)  

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Metoda a fost testată cu un total de 60 de elevi în 3 școli din România 
(EuroEd de profesorul Emil Juverdeanu, Mihai Eminescu Iași de 
profesoara Camelia Mancea și Școala Gimnazială „Elena Cuza” de 
profesoara Alina Albu).  
Feedback-ul primit a fost următorul: 
La întrebarea cum s-au simțit în timpul lecțiilor modificate, elevii au 
răspuns: confortabil (20), relaxați (30), curioși (4), stresați (3), mulțumiți 
(1), distrași (1), copleșiți (1). 
 
Când au fost întrebați dacă metoda i-a ajutat să înțeleagă mai bine 
materialul, 57 din 60 au răspuns DA. 
 
Când sunt întrebați dacă se simt mai motivați să învețe subiectul ca 
rezultat al lecției, 55 din 60 răspund DA. 
 
La întrebarea dacă ar dori să aibă mai multe astfel de lecții în viitor, 54 
din 60 au răspuns DA. 
 
La întrebarea dacă lecțiile modificate distrag atenția, doar 12 din 60 au 
răspuns pozitiv. Totuși, la analizarea motivelor de distragere pe care le-
au dat elevii, reiese că doar 4 au fost cu adevărat distrași, afirmând că: 
„Am fost distras de informațiile despre artă”, „Se vorbea prea 
mult/zgomot în clasă”, „Școala nu este doar jocuri”, „O altă metodă a 
fost mai clară”. Alții care au dat un răspuns pozitiv au comentat după 
cum urmează:  
„Mi-a plăcut că la ora lecturii am putut să pictez. A fost o oră productivă” 
„Mi-ar plăcea să mai avem astfel de lecții în viitor.” 
„Am ieșit din mediul meu, am vorbit cu altcineva decât prietenii.” 
„Nu eram stresat și puteam să fiu atent mai bine decât de obicei. A fost 
cel mai bun" 
„Îmi doresc o dată pe săptămână să am acest tip de curs.” 
 
Alte feedback-uri oferite de elevi: 
„A fost creativ, pot învăța mai repede” 
„A fost creativ” 
"A fost amuzant" 
„Am fost marcat de povestea din spatele tablourilor” 



 

 

„M-am concentrat pe activitate” 
„Am fost foarte calmi și a fost interesant să pictăm în engleză” 
„Îmi stimulează imaginația” 
„Aș dori mai multe activități de acest fel” 
„O mulțime de informații interesante” 
„Frumoasă activitate, mi-ar plăcea să mai fac și alte activități de acest 
gen”. 
 
Evaluarea generală a acestei abordări de adaptare a planurilor de lecție 
este  pozitivă, iar instrumentul este unul recomandat. 
 
Videoclipuri de la testare: 

 
https://youtu.be/J21t7nSAAVI  
 
 

 
https://youtu.be/6_jgJgychPs  
 

Metode de 
evaluare 

Întrebări pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și fezabilitatea 
acestuia: 

Este greu de stabilit o rutină de utilizare a metodei propuse? 

Ce tip de personaj atrage cea mai mare atenție din partea elevilor tăi? 
Cât de bine le studiază înainte de a le impersona? 

Ați observat schimbări în interesul elevilor față de materie și implicarea 
lor în temele de clasă și pentru acasă? Dacă da, care au fost? 



 

 

Ați observat un interes și o dorință crescută de a citi mai multe despre 
personajele pe care le-au impersonat sau pe care urmează să le 
impersoneze, aratate deschis de elevii dvs. după primele teste pe care 
le-ați făcut? 

 

 

Numele 
metodei 
 

Tablourile în procesul de învățare 
Stilul de învățare: vizual 
 
 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

Fără proprietate, fără drepturi de autor 

Cum 
corespunde 
metoda 
principiilor 
directoare 
comune ale GRT 

Obiectivul metodei este de a folosi picturile ca instrumente utile de 
suport pentru a face procesele de predare/învățare mai distractive 
pentru adolescenți și mai eficiente în ceea ce privește obiectivele 
educaționale preconizate. 
Metoda “Tablourile în predare”: 

● urmează principiile de bază ale GRT: inspirație - dragoste - 
libertate; 

● se adresează tuturor profesorilor și studenților cu și/sau în mare 
parte fără abilități artistice; 

● inspiră profesorii să folosească picturi ale artiștilor cunoscuți în 
predarea și evaluarea conținutului specific al disciplinelor școlare 
(istorie, matematică, biologie, fizică, chimie etc); 

● propune o selecție gratuită de tablouri în funcție de materia 
școlară și de interesele profesorului și elevilor. 

 
Metoda are ca scop:  
- susținerea și introducerea unui instrument mai distractiv și mai atractiv 
și astfel face procesul de învățare și conținutul acestuia mai atractive 
pentru elevi 
- creșterea participării elevilor 
- îmbunătățirea memoriei 
- sporirea mecanismelor de gândire corelativă 
- oferirea posibilelor instrumente pentru a transforma 
evaluarea/evaluarea într-un joc 
 
 

Video instructiv despre utilizarea tablourilor celebre în clasă:  



 

 

 

https://youtu.be/aE4YcXHPAIA  

Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

Metoda necesită: 
- pregatirea profesorului pentru sesiunea de predare/tematica 
conținutului educational in cauza, prezentarea generala a temei 
- Planuri de lecții 
- vizualizarea de ansamblu a listei de tablouri, selectarea tabloului/-rilor 
și încorporarea în planul de lecție 
- pregatirea materialului necesar (tabloul) în forma fizica (versiunea 
tiparita) sau în format digital 
 
Nu este necesară pregătirea studenților 

Materiale 
necesare 

- Imprimare pe hârtie a imaginii unor picturi celebre 
- Bucăți de hârtie cu pictograme ale informațiilor adăugate sau creion 
sau creioane colorate, ace/scotch/pattex 
Pentru format digital: 
- fotografia digitală a picturii și un simplu software de desen sau doar un 
stilou de subliniere 
- proiector sau laptop 
 

Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu 
alte subiecte 
științifice 
(opțional) 

Nu este nevoie de sprijin suplimentar de personal 
 
Opțional: în cazul în care profesorul dorește, acesta poate colabora cu 
un membru al personalului specializat în arte vizuale (pictură, istoria 
artei etc), sau cu personal specializat în utilizarea instrumentelor 
digitale. 

Descrierea 
metodei 

Metoda se adresează profesorilor care iubesc pictura și istoria artei sau 
au identificat o clasă/elevi interesați de pictură.  

„Tablourile folosite în procesul de predare” propune utilizarea picturilor 
unor artiști recunoscuți ca instrument de sprijin în procesul de predare 
a unui anumit conținut educațional.  

Tablourile pot fi selectate: 



 

 

- în funcţie de relevanţa temei pentru conţinutul educaţional 
- prin luarea în considerare a impactului picturii în sine și importanța 
picturii în raport cu conținutul. 
Picturile ar putea fi folosite: (practici orientative, dar nu exhaustive) 

● ca instrument de transmitere a cunoștințelor specifice  

- cu referire directă la informațiile furnizate de pictură 

- prin gamificare (vânătoare de comori, „ascunselea și căutarea” de 
informații ascunse în tablouri) 

● ca instrument de evaluare-evaluare: (practici indicative, nu 
exhaustive) 

- Prin încorporarea informațiilor legate de conținutul educațional în 
tablouri celebre de preferință cu reprezentări complexe. Elevul este 
invitat să găsească/descopere unde se află informația corectă. 

Instrucțiuni 
detaliate 

1) La începutul anului școlar profesorul poate întreba dacă elevii sunt 
interesați de picturi 

2) Profesorul creează un plan de lecție conform curriculum-ului 

3) Profesorul selectează un tablou/sau mai multe tablouri relevante 
pentru subiectul sau obiectivele educaționale 

4) Profesorul cercetează informații despre pictură în funcție de 
obiectivele lecției 

5) Profesorul pregătește tabloul tipărit (sau versiunea digitală) pentru 
clasă sau copii multiple pentru fiecare elev 

5) Profesorul prezintă și raportează pictura la tema curriculumului 

6) Profesorul stimulează dialogul cu elevii, invită elevii să participe verbal 
sau adăugând material vizual dacă este posibil 

7) Profesorul propune teme pentru acasă (elevii trebuie să găsească 
tablouri legate de subiect, să examineze tabloul și să găsească mai multe 
informații despre acesta, să caute alte posibile corelații ale subiectului 
cu alte discipline școlare sau arte etc.) 

8) Profesorul pregătește un test vizual/ghicitori pentru evaluare pe baza 
picturii/-urilor de la sfârșitul lecției. 

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Un experiment cu acest instrument a fost realizat de către profesorii 
care participă la instruirea online în cadrul proiectului GRT. 
Rezultatele obţinute pot fi verificate în Anexa 3. 
  

Instrumente de 
evaluare 

Întrebări, pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și fezabilitatea 
acestuia: 



 

 

Este greu de stabilit o rutină de utilizare a metodei propuse? 

Ce tip de lucrări de artă atrag cea mai mare atenție din partea 
studenților tăi? Cât de ușor le este să analizeze operele de artă? 
Observați că încrederea elevilor în analiză crește, pe baza experienței cu 
strategiile de gândire vizuală (https://vtshome.org)?  

Ați observat schimbări în interesul elevilor față de materie și implicarea 
lor în temele de clasă și pentru acasă? Dacă da, care au fost? 

Ați observat un interes și o dorință crescute de a căuta mai multe opere 
de artă similare sau care au legătură cu subiectul studiat? 

 

 

 

Grup de instrumente: DESENEAZĂ-ȚI MINTEA 
 

Numele 
instrumentului 
 

Facilitarea vizuală în predare 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

Fără o proprietate specifică 

Obiectivele 
instrumentului 

Acest instrument vizează: 
● Împuternicirea profesorilor cu diverse expertize și puțină sau 

deloc experiență în desen pentru a începe sau continua să 
utilizeze schițe simple desenate manual în procesul de 
predare 

● Crearea de condiții pentru studenții care tind să proceseze 
vizual informațiile pentru a înțelege și reține cu ușurință 
cunoștințele 

● Crearea indirectă de oportunități pentru ca profesorii să intre 
în contact cu inventivitatea lor creativă interioară  

Cum corespunde 
metoda 
principiilor 
directoare comune 
ale GRT 

Proiectul GRT urmărește sprijinirea profesorilor în stabilirea unor 
medii de învățare creative și inovatoare și eliminarea oboselii din 
rutina lor zilnică. 
Experiența noastră anterioară în lucrul cu numeroși profesioniști din 
domeniul educației arată că dobândirea tehnicilor simple de facilitare 
vizuală oferă profesorilor o explozie de inspirație pentru munca lor de 
zi cu zi cu elevii lor. Odată ce s-au familiarizat cu facilitarea vizuală și 
au depășit orice convingeri limitative cu privire la incapacitatea lor de 



 

 

a desena (dacă există), profesorii continuă, de obicei, să 
experimenteze cu instrumentul, dezvoltând în mod regulat diverse 
materiale și activități de învățare. Această expresie creativă a 
cunoștințelor și experienței profesorilor este de obicei un puternic 
factor motivational pentru îmbunătățirea continuă a muncii unui 
profesor.  

Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

Deoarece facilitarea vizuală este un instrument organic, nu necesită 
pregătire specială sau explicații în prealabil.  

Materiale 
necesare 

Scenariu Off-line: 
● Hârtie albă (A4, A3, A1) sau o tablă albă 
● Markere negre (sau colorate). 

Scenariu Online: 
● Tabletă (Nu este obligatoriu. Este posibil să utilizați facilitarea 

vizuală într-un cadru de învățare online fără dispozitive 
digitale specifice - de exemplu, profesorul poate desena 
imagini pe hârtie, le poate fotografia și le poate insera în 
materialele de învățare utilizate. O altă opțiune ar fi a 
desenatul live în fața camerei. Pentru informații mai detaliate 
- uitați-vă la Lecția 10 din cursul video Draw Your Mind) 

● Software de desen simplu (dacă utilizați o tabletă) 
 

Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu alte 
subiecte științifice 
(opțional) 

Nu este necesar 

Descrierea 
metodei  

Limbajul vizual este universal și înnăscut pentru noi toți, este profund 
moștenit în natura noastră. Am putea spune chiar că este în genele 
noastre - fiecare dintre noi a învățat să folosească și să înțeleagă 
limbajul universal al simbolurilor și al imaginilor cu mult înainte de a 
învăța sensul cuvintelor.. 
Educatorii au știut întotdeauna acest lucru și s-au străduit de-a lungul 
istoriei predării să folosească imaginile în cele mai creative și eficiente 
moduri. Așa că în zilele noastre avem o tradiție destul de bogată în 
utilizarea imaginilor și desenelor în procesul de predare a oricărei 
teme. 
Deci, prin ce este diferită facilitarea vizuală? 
Odată dobândite, tehnicile și scenariile simple de facilitare vizuală 
permit oricărui profesor, inclusiv celor care nu au experiență în desen 
(și chiar și celor care au fost descurajați anterior de credința limitativă 
că „nu sunt creativi” și „nu sunt capabili să deseneze”) să facă spontan 



 

 

(sau bine planificat dacă se preferă) ilustrează orice subiect, proces 
sau idee. 
Acest instrument are potențialul de a oferi profesorilor libertatea nu 
numai de a adapta orice conținut în funcție de propriile idei creative, 
ci și de a improviza în moduri și situații neașteptate: deoarece 
facilitarea vizuală nu necesită medii sau pregătire specială - doar o 
minte deschisă și o anumită doză de joacă. 

Instrucțiuni 
detaliate 

Instruirea în facilitarea vizuală se bazează pe un proces pas cu pas 
care permite profesorilor să câștige încredere în utilizarea tehnicilor 
în mod independent în sala de clasă: 

1. Abilități de desen (de exemplu, pictograme de desen, oameni, 
containere, conectori, liste, scene) 

2. Procese de desen (de exemplu, diagrame de flux, cronologie, 
hărți mentale) 

3. Schițe specifice subiectului (de exemplu Limba maternă, 
Matematică, Științe, Studii sociale, Cross-Discipline) 

Acestea fiind spuse, este evident că facilitarea vizuală creează 
nenumărate posibilități de implementare și dezvoltare ulterioară în 
contextul predării. După finalizarea formării (video), profesorii 
implicați în proiectul GRT au libertatea de a alege cum ar dori să aplice 
și să experimenteze în sălile de clasă. 
 
Odată ce profesorii capătă fluență în utilizarea tehnicilor de facilitare 
vizuală pentru ilustrarea diverselor conținuturi, ei pot prezenta 
instrumentul studenților lor. Și acest lucru în sine creează un nivel cu 
totul nou de posibilități de învățare. 
 
 
 
 
 
O colecție de videoclipuri care prezintă procesul. 
Video - introducerea metodei: 

  
https://youtu.be/VvtREYMfwPU 
 



 

 

Introducere în cursul Desenați-vă mintea/Draw your mind - Utilizarea 
imaginilor desenate manual în predare 

 
https://youtu.be/pNRNrhjQfTs 
 
Lecția 1 – Desen – De ce să folosim imagini desenate manual în 
predare? 

 
https://youtu.be/CripmUKN6Cg 
 
Lecția 2 – Desen – Faceți cunoștință cu instructorul dumneavoastră 

 
https://youtu.be/dcSR2ATO3-8 
 
 
 
 
 
 
 
Lecția 3 – Desen – Da, poți desena! 



 

 

 
https://youtu.be/CVLJWEbQyc0  
 
Lecția 4 – Desen – Alegerea instrumentelor potrivite 

 
https://youtu.be/zkQRr7cr7t0 
 
Lecția 5 – Desen – Utilizarea alfabetului vizual 

 
https://youtu.be/VbTYXw8oO9M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecția 6 – Desen – Desenarea oamenilor 



 

 

 
https://youtu.be/uY1dqjmE-to 
 
Lecția 7 – Desen – Să nu uităm de text 

 
https://youtu.be/c_zhLgTB9Ps 
 
Lecția 8 – Desen – Cele 5 elemente magice ale unei povești vizuale 

 
https://youtu.be/p0iOm46QDW4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecția 9 – Desen – Desenarea ideilor și proceselor 



 

 

 
https://youtu.be/ogFbWrIz7Lw  
 
Lecția 10 – Desen – Desenați atunci când predați online 

 
https://youtu.be/icJin45U49U  
 
Lecția 11 – Desen – Lasă-ți și elevii să deseneze 

 
https://youtu.be/hUubWRTRYvE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecția 12 – Desen – Sarcina ta finală 



 

 

 
https://youtu.be/ARHKrrkxfGQ 
 
Lecția 13 – Desen – Cum să continui să desenezi? 

 
https://youtu.be/6ZNZK61Ipcg 
 
Lecția 14 – Desen – Gânduri finale 

 
https://youtu.be/7wpobEPYkKg  

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Instrumentul a fost testat de profesori, care au participat la instruirea 
online GRT. Informații suplimentare în anexa 3.  
 
Instrument narativ de persoană faimoasă, vizualizat de Svetla 
Todorova prin acest instrument: 



 

 

 
Instrumente de 
evaluare 

Întrebări pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și 
fezabilitatea acestuia: 

După parcurgerea cursului video prezentat mai sus, ați considera că 
este greu să stabiliți o rutină de utilizare a metodei propuse? 

Observați o schimbare în nivelul de implicare și interes al studenților 
dvs. atunci când începeți spontan să desenați pentru/în fața lor? 

Ați observat că vreunul dintre elevii dvs. își schimbă obiceiurile și 
introduce schițe în notele lor sau alte tipuri de vizualizări? 

Ați observat schimbări în interesul elevilor față de materie și 
implicarea lor în temele de clasă și pentru acasă? Dacă da, care au 
fost? 

 

 

Denumirea 
metodei 
 

Harta mentală 
 
Stiluri de învățare: citit și scris, vizual, kinestezic 
 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

Originile sale se pierd în timp, dar forma sa standardizată a fost dată 
de autorul britanic de psihologie Tony Buzan (în anii 1960) după ce a 
analizat notele unor genii. El a observat că toate aveau în comun cel 
puțin o trăsătură comună: afișarea radială a ideilor legate de un 
subiect central. De asemenea, a descoperit că au folosit cuvinte cheie, 
imagini, doodles, asocieri sau diagrame în loc de propoziții. El a 
încurajat utilizarea hărților mentale în procesele de predare/învățare, 
argumentând că acesta este modul natural în care funcționează 



 

 

creierul nostru: folosind asocierea și imaginația și, de obicei, 
preferând să scaneze o pagină radial. 

Cum corespunde 
metoda 
principiilor 
directoare 
comune ale GRT 

 
 Cum corespunde metoda principiilor directori comune ale GRT:  

● sprijinirea profesorilor în stabilirea unor medii de învățare 
creative și inovatoare 

● îmbunătățirea implicării elevilor la cursuri; astfel, 
abordează fenomenul abandonului școlar 

O hartă mentală este un instrument de stimulare a creativității. 
Încurajează brainstormingul și îi stimulează pe elevi să-și dea frâu liber 
imaginației. În plus, o hartă mentală implică studenții în procesele lor 
de învățare și îi învață cum să învețe. O hartă mentală este un 
instrument folosit pentru a stimula și provoca elevii. Când fac hărți 
mentale, folosesc o gamă largă de abilități intelectuale, care implică 
ambele părți ale creierului. Elevii sunt rugați să-și amintească, să 
înțeleagă, să analizeze, să sintetizeze și să genereze idei noi. Creierul 
gândește prin imaginație și asociere, pe care o hartă mentală le 
folosește în mod constructiv. Când se creează asociații, se fac 
conexiuni. Imaginația și Asocierea declanșează imagini care îi vor 
ajuta pe elevi să-și amintească lucruri. Imaginile pot fi mai puternice 
și mai precise decât cuvintele, sporind gândirea creativă și memoria. 

Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

Avand in vedere conținutul științific prin metoda. Discuții cu elevii 
dacă este necesar.  

Materiale 
necesare 

Scenariu Off-line: 
● Hârtie albă sau o tablă albă 
● Markere negre (sau colorate). 

Scenariu Online: 
● Comprimat 
● Software de desen simplu 

 
Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu alte 
subiecte științifice 
(opțional) 

Nu se aplică 

Descrierea 
metodei 

Un exemplu de hartă mentală găsim pe site-ul  
https://www.mindmeister.com/   

Hărțile mentale sunt folosite pentru a vizualiza, clasifica și organiza 
ideile. Hărțile mentale sunt perfecte pentru fișele din clasă, ajutând 



 

 

elevii să ia notițe, să revizuiască cunoștințele, să pregătească o 
prezentare, un eseu/un raport, să organizeze proiecte, să ia decizii și 
să rezolve probleme. Hărțile mentale pot fi folosite în orice etapă a 
lecțiilor încurajând brainstormingul și generând discuții. Hărțile 
mentale îi ajută pe elevi să învețe și să înțeleagă concepte, arătând nu 
numai imaginea de ansamblu a unui concept cu detaliile sale în 
context, ci și conexiunile dintre idei. Sunt utile în special pentru 
studenții vizuali, cum ar fi studenții dislexici, care se pot simți 
demotivați atunci când li se oferă informații în format liniar. 

Utilizări ale hărților mentale 
● Brainstorming (individual sau in grup) 
● Prezentarea informațiilor 

● Organizarea informației în format grafic  
● Luarea notițelor 

● Rezolvarea problemelor 

● Studiul și memorarea 

● Planificarea  
● Cercetarea informațiilor din mai multe surse 

● Organizarea/Dezvoltarea vocabularului/gramatica 

● Scrierea compunerilor 

Instrucțiuni 
detaliate 

Studenți: 
● Alegeți un cuvânt/expresie care reprezintă cel mai bine 

subiectul. 
● Scrieți cuvântul care reprezintă cel mai bine subiectul. 

Încercuiește acel cuvânt cheie. 
● Creați ramuri din acel cuvânt cheie și scrieți cuvinte noi 

(subiecte) pe care le asociază cu subiectul. 
● Creați sub-ramuri care provin din ramurile principale pentru a 

extinde în continuare ideile și conceptele. Aceste subramuri 
cuprind, de asemenea, cuvinte care dezvoltă subiectul. Elevii 
pot folosi diferite culori și imagini. Își pot personaliza harta 
minții cu propriile lor simboluri și modele. 

Hărțile mentale pot fi desenate pe hârtie sau create folosind 
software-ul de cartografiere mentală. 

Video instructiv pentru hărți mentale: 



 

 

 

https://youtu.be/_08bkmHudYM  

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Metoda a fost testată cu 19 elevi din România de la Școala Gimnazială 
„Elena Cuza” și scoala gimnaziala EuroEd. 
 
Feedback-ul primit a fost următorul: 
La întrebarea cum s-au simțit în timpul lecțiilor modificate, elevii au 
răspuns: confortabil (12), relaxați (4), stresați (1), plictisit (1). 
 
Când au fost întrebați dacă metoda i-a ajutat să înțeleagă mai bine 
materialul, 17 din 19 au răspuns DA. 
 
Când sunt întrebați dacă se simt mai motivați să învețe subiectul ca 
rezultat al lecției, 15 din 19 răspund DA. 
 
Când au fost întrebați dacă ar dori să aibă mai multe astfel de lecții 
în viitor, toți au răspuns DA. 
 
La întrebarea dacă lecțiile modificate distrag atenția, doar 4 din 19 
au răspuns pozitiv. 
 
Evaluarea generală a acestei abordări de adaptare a planurilor de 
lecție este foarte pozitivă, iar instrumentul este unul recomandat. 
 
O altă probă a fost făcută în Grecia de Maria Stalia cu 35 de elevi de 
clasa a VI-a. Consultați raportul de adaptare și testare a My city in 
numbers (Engleză - Studii sociale). 
Elevii au participat cu entuziasm la toate sarcinile și s-au bucurat de 
învățare prin brainstorming, descoperire, colaborare și lucrări de artă. 
Elevii au susținut că ar prefera să aibă mai multe lecții de acest fel. 
Elevii au făcut un Quizz de început și de sfarsit (în urma unui amestec 
de recomandări din viitoarea clasă și metodologie de povestire), iar 
rezultatele lor au fost impresionante. 



 

 

 
 
Un exemplu de hartă mentală în clasă inversată: 

 
 
Lecții care au fost adaptate cu instrumentul: 
Elena Bulai Scoala Nicolae Iorga Romania_Matematica_Mindmapping 
Grozavu Florentin_Liceul Mihai Eminescu_Geografie_Mindmapping 
Marieta Condrea_Scoala Vasile Alecsandri 
RO_Biologie_Mindmapping 
Mihaela Ionescu_Școala Vasile Alecsandri 
RO_Matematică_Mindmapping 
Maria Stalia, Școala primară nr 27 din Salonic, Grecia 

Instrumente de 
evaluare 

Întrebări pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și 
fezabilitatea acestuia: 



 

 

Este greu de stabilit o rutină de utilizare a metodei propuse? 

Ați observat rezultate îmbunătățite după ce ați introdus hărțile 
mentale în munca dvs.? Prin rezultate îmbunătățite înțelegem elevi 
mai conștienți, care au o idee mai bună și mai clară despre: procesul 
prin care trebuie să treacă pentru a obține anumite rezultate sau 
pentru a obține anumite informații; detaliile din jurul unui subiect 
științific central, pe care îl studiază? 
Ați observat schimbări în interesul elevilor față de materie și 
implicarea lor în temele de clasă și pentru acasă? Dacă da, care au 
fost? 
Ați observat un interes și o dorință crescute de a-și organiza propriul 
mod de a gândi și de a lucra prin hărți mentale? 

 

Denumirea 
metodei 
 

Realizarea colajelor în predare 
Stilul de învățare: vizual, kinestezic 
 

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

Fără proprietate specifică/fără drepturi de autor  

Cum corespunde 
metoda 
principiilor 
directoare 
comune ale GRT 

Metoda urmează principiile principale ale GRT: inspirație-dragoste-
libertate. 
Aceasta metoda: 

● Se adresează tuturor profesorilor și studenților cu sau fără 
abilități artistice specifice 

● Inspiră profesorii să folosească colajul în predarea și evaluarea 
conținutului specific al curriculumului educațional 

● Propune o modalitate de realizare a „hărților” care reprezintă 
principalele informații incluse în materialul educațional și fac 
parte din cunoștințele specifice unei discipline (numere, date, 
personalități, oameni de știință, locuri etc.) 

Metoda are ca obiective:  
● să susțină procesele de predare și evaluare prin introducerea 

unui instrument distractiv și atractiv 
● să permită profesorilor să atragă și să stimuleze interesul 

elevilor 
● să favorizeze interacțiunea și participarea fizică și mentală 

activă 
● să faciliteze memorarea informațiilor dificile și vaste prin 

corelarea vizuală (mapping) și participarea fizică 
● să dezvolte abilitățile de gândire 
● să transforme în jocuri procesele de evaluare/evaluare 



 

 

● să sporească indirect creativitatea, deoarece poate duce la un 
produs cu valoare artistică  

 
Avantajele cu valoare adăugată ale metodei:  

● distractive si educative 
● acoperă tipurile vizuale și kinestezice de învățare 
● dezvoltă competențe cheie, abilități importante de gândire 
● oferă percepția instantanee a informațiilor detaliate și o privire 

de ansamblu asupra „imaginii” complete a conținutului 
educațional 

● îmbunătățește învățarea individuală, dar încurajează și munca 
în echipă 

● este uşor de transferat spre diverse discipline 
● poate fi folosit de elevii cu nevoi speciale (dislexici, Asperger) 

 
Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei 

Această metodă necesită: 
● fără aptitudini artistice speciale ale profesorului sau elevilor 
● pregătirea standard a profesorului; aceasta se aplică oricărui 

conținut al curriculum-ului disciplinei (planul anual), precum și 
fiecărui plan de lecție și conținutul acestuia 

● pregătirea anterioară de către profesor a materialului fizic 
vizual pentru fiecare lecție 

● prezentarea/ explicarea principiilor simple de colaj și 
cartografiere către elevii din clasa I a anului școlar/ sau la 
începutul lecției când se utilizează metoda 

● ocazional scurtă pregătire a elevilor acasă  
Materiale 
necesare 

● o hartă tipărită la scară mare pentru a fi folosită în clasă 
● foarfece pentru hârtie, cutter 
● imprimanta 
● ace/cleiuri 
● creioane/ creioane colorate 

Dacă este digital: 
● pregătirea unei hărți digitale 
● proiector sau tabletă 
● software de desen simplu 

 
Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu 
alte subiecte 
științifice 
(opțional) 

Nu este nevoie de sprijin suplimentar de personal.  
 
Această metodă poate fi integrată cu ușurință într-un proiect anual 
care combină mai multe materii (istorie, biologie, fizică, chimie, mediu, 
istoria artei etc.) și rezultând în final un proiect vizual la scară largă, cu 
conținut educațional și de interes artistic. Acest lucru necesită 
colaborarea profesorilor de diferite discipline și a profesorului de arte. 
Pentru o versiune digitală este posibilă o colaborare cu un profesor IT 
sau membru al personalului. 



 

 

Descrierea 
metodei 

Metoda inspiră și invită profesorul să creeze o „hartă de colaj” pentru 
cele mai importante informații furnizate de conținutul unei discipline 
în timpul unei ore de predare sau a unui an de predare.  

Cu acest instrument profesorul invită elevii să creeze o ''hartă'' 
conform unor parametri hotărâți de profesor și relevanți pentru 
obiectivele conținutului educațional (exemple: Istorie - hartă 
geografică/ locală, națională sau internațională și împărțită pe 
perioade de timp). cu linii vizuale). 

Această hartă va fi „deck” (cum ar fi pachetele de jocuri de strategie) 
în care se vor adăuga treptat bucăți de colaj de hârtie de fotografii, 
date, nume, steaguri sau alte informații.  

Elevii vor fi invitați fie să creeze piesele de colaj, fie să adauge piesele 
de colaj pe ’’harta punții’’ în timpul lecției.  

La sfârșitul lecției materialul poate fi îndepărtat și aceeași hartă poate 
fi folosită pentru evaluare, testând instantaneu rezultatele metodei 
aplicate.  

 
*metoda poate fi combinată cu alte instrumente (cum ar fi vizualizarea 
prin schiță (steaguri mici sau utilizarea altor simboluri), sau chiar piese 
muzicale/melodii corespunzătoare informațiilor vizuale adăugate) 

Instrucțiuni 
detaliate 

Acasă profesorul: 
1. Împarte conținutul în secțiuni în funcție de curriculum și de 

orele școlare 

2. Definește parametrii (timp/locație sau alții) pe care elevii se vor 
concentra pentru a crea „harta colajului” relevantă pentru 
conținutul educațional. 

3. Enumeră informațiile (evenimente, fenomen, personalități 
istorice, date, invenții, oameni de știință etc.) pe care elevii 
trebuie să le studieze în timpul procesului de predare. 

4. Creează un plan de lecție care încorporează metoda de 
cartografiere a colajului 

5. Pregătește toate cele de mai sus și materialul fizic înainte de 
fiecare lecție (fotografii, cuvinte tipărite, nume, locuri, formule, 
dispozitive, chiar și schițe). 

In clasa: 

1. explică clasei principiile și scopurile mapării colajului 
2. invită studenții să participe la crearea hărții/hărții pungii pe 

care vor fi adăugate toate informațiile (un colaj la scară mare 
sau „puncte de hărți” individuale la scară mică) 

3. informează/pregătește elevii pentru următoarea lecție astfel 
încât aceștia să poată participa la crearea articolelor de colaj 



 

 

acasă (îi invită să facă scurte cercetări pentru a găsi fotografii, 
materiale de mai sus) *opțional 

 
Orientări generale: 

● În timpul procesului de predare, pachetul de hărți va fi așezat 
pe perete. Profesorul/elevii pot face referire la informații care 
sunt deja pe hartă, le pot elimina sau pot adăuga material nou 
oricând este cazul. 

● În timpul lecției profesorul pune întrebări/ oferă informații și îi 
motivează pe elevi să adauge informații pe hartă (participarea 
și stimularea interesului elevilor). 

● Opțional: la sfârșitul lecției, profesorul poate elimina o parte 
din informații și poate invita elevii să o adauge din nou. 

Apoi, profesorul și clasa decid ce informații vor fi atașate/adăugate 
permanent pe hartă. 

La sfârșitul orei, harta colajului este îndepărtată și rulată până la 
următoarea utilizare. 

Videoclip explicativ despre realizarea colajelor: 

 

https://youtu.be/BAa_jSDBry0  

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Planuri de lecție adaptate și testate: 
Florica Liliana Istrate Școala Elena Cuza Realizarea colajelor  
Maria Ionela Lazorec Școala Elena Cuza Realizarea colajelor 
 



 

 

 
Instrumente de 
evaluare 

● Hartă portabilă colaj/rulată și derulată înainte/după fiecare 
lecție 

● Harta finală a colajului complet este un instrument de predare 
și un instrument de evaluare în același timp/sau o colecție de 
pachete de hărți corespunzătoare conținutului educațional în 
care a fost utilizată metoda 

● Harta colaj poate lua forma unor teste scurte: elevii trebuie să 
adauge o parte din informațiile prezentate în timpul lecției pe 
o hartă la scară mică distribuită la sfârșitul lecției. 

 

Grup de instrumente: MUZICA ÎN AER/Music in the Air 
 

Denumirea 
metodei 
 

Utilizarea vocii: Păstrarea vocii  

Originea sau 
proprietatea 
metodei 
 

Konstantin Kuchev, bazată pe materiale de Pamela Burnard, Rod Patton, 
Jeffrey Agrell 

Obiectivele 
metodei 

Pentru orice profesor, este foarte important să-și poată menține vocea 
sănătoasă și puternică, deoarece va avea nevoie de ea mulți ani. 
Metoda vizează îmbunătățirea încrederii profesorilor de a-și folosi 
vocea, păstrând-o în același timp. Acest lucru va spori, la rândul său, 
înțelegerea și reținerea materialului de către elevi. 



 

 

Instrumentul se concentrează, de asemenea, pe utilizarea conștientă a 
vocii pentru crearea unei atmosfere de inspirație și înțelegere în sala de 
clasă. 
 

Cum 
corespunde 
metoda 
principiilor 
directoare 
comune ale GRT 

Metoda poate fi folosită de orice profesor. Poate fi văzută ca o bază 
pentru dezvoltarea și utilizarea metodelor în cadrul proiectului GRT, 
păstrând în același timp capacitățile vocale și capacitatea profesorului. 
Acesta este conceput pentru a ajuta profesorii să-și folosească vocea 
într-un mod sănătos pentru o lungă perioadă de timp, cu ajutorul 
tehnicilor de respirație și voce. 

Pregătirea 
necesară pentru 
implementarea 
metodei  

O anumită încălzire a vocii, așa cum este descrisă în Instrument, ar putea 
fi utilă pentru a conduce exercițiile cu mai multă încredere. Metoda va 
include și videoclipuri instrucționale în care exercițiile vor fi 
demonstrate clar și consecvent.  

Materiale 
necesare 

Spațiu în care te poți deplasa confortabil și poți face încălzirea vocală. 
Carte grea. 

Este necesar 
suport 
suplimentar de 
personal sau 
combinații cu 
alte subiecte 
științifice 
(opțional) 

Nu 

Descrierea 
metodei  

Această metodă este direct legată de instrumentul „Muzică în aer/Music 
in the Air”, însă este concepută ca o pregătire generală pentru profesori, 
având ca scop păstrarea vocii acestora și ușurarea procesului de lucru. 
Utilizarea eficientă a vocii este, de asemenea, considerată a fi un 
instrument puternic atunci când prezentați informații noi. Scopul este 
ca studenții să se conecteze personal cu fiecare material pe care îl 
studiază și să aibă un interes susținut. Și cu exercițiile și abordările din 
cadrul acestui instrument, acest proces va fi mai ușor atât pentru 
profesor, cât și pentru elev. 

Instrucțiuni 
detaliate  

Cum să-ți păstrezi vocea când vorbești și cânți pentru o lungă perioadă 
de timp? 
 
RESPIRAȚIA este cheia pentru a vă folosi vocea în mod sănătos. 
 
Folosește-ți diafragma. 
Învață-ți diafragma când să LUCREZE și când să se ODIHNEASCĂ.  



 

 

 
Exerciții pentru diafragmă:  
1. Pune mâna dreaptă pe diafragmă - chiar sub cutia toracică. Inspiră 

pe nas. Diafragma ta se extinde. Expiră. Diafragma ta se aplatizeaza. 
De fiecare dată când vorbești sau cânți, ar trebui să simți acea 
mișcare.  

2. Ținând în continuare mâna pe diafragmă, inspiră. Acum expiră, dar 
încearcă să nu lași diafragma să coboare în timp ce expiri aerul. 
Desigur, va scădea încet, dar mult mai lent. Acesta este un punct 
important: atunci când cânți sau vorbești, ar trebui să folosești  aerul 
cât mai încet posibil, astfel încât să te poți baza pe el. În acest fel, 
orice tensiune posibilă ajunge la diafragmă, în timp ce gâtul tău se 
poate odihni. Acesta se numește suport diafragmatic. Când termini 
de cântat sau de vorbit, poți acorda o odihnă binemeritată 
diafragmei tale. Acest lucru este, de asemenea, foarte important: 
Învățați respirația când îți susțină vocea și când să se odihnească.  

3. Întinde-te pe spate și ia o carte grea. Pune-o pe diafragmă. Inspiră și 
ridică cartea cu diafragma. Respiră și încearcă să menții cartea 
ridicată cât mai mult timp posibil. Apoi odihnește-te și respiră 
normal. Repetați acest exercițiu de mai multe ori. După ce o faci cu 
aer, poți încerca și cu vocea. Folosește un Aaaaah profund, lung și 
rezonant, Oooooh, Eeeeeeh.  

4. Stai drept și ridică-ți ambele mâini deasupra capului. Ține-ți aerul 
timp de cinci secunde. Apoi apleacă-te pentru a atinge pământul 
înaintea ta, în timp ce îți lași încet aerul să iasă cu un Sssssss. Repetați 
același exercițiu folosind vocea - mai întâi un Mmmmm cu gura lungă 
și închisă și apoi Maaaaaaa, Moooooo, Meeeeeeh, Muuuuu. Este 
important să ții aerul câteva secunde înainte de a începe să cânți. 
Simte cum te susține diafragma în timp ce cânți. Bazează-te pe 
respirația ta.  



 

 

5. Inspiră și expiră ca și cum ai sorbi niște ceai. Trage de trei ori și 
elimină de trei ori. Apoi trage de patru ori și elimină de patru ori, 
apoi cinci. Acest lucru va face diafragma mai flexibilă.  

6. Stai drept și îndoaie puțin genunchii, deschizând picioarele într-o 
poziție confortabilă. Pune-ți mâinile pe ceafă. Inspiră și ține-ți 
respirația. Începe să numeri cu voce tare - 1, 2, 3..., în timp ce  
balansezi corpul la stânga pentru o numărare și la dreapta pentru 
următoarea. Numără clar și tare. Acest lucru vă va face vocea 
puternică și conectată la suportul pentru respirație.  

 
UTILIZEAZĂ REZONATORII pentru a te ajuta să plasezi corect VOCEA.  
 

 
Corpul tău este un instrument muzical. Trebuie doar să-i activezi 
rezonatoarele și vei putea să cânți și să vorbești cu mult mai puțin efort.  
 
Un alt videoclip, care rezumă o serie de exerciții de pregătire a vocii 
pentru muncă: https://youtu.be/ugJ5Mg4icaE 



 

 

 
 
Exerciții pentru activarea rezonatoarelor:  
1. Pune mâna pe piept. Spune „Hmmmmmm”, trecând de la vocea 

normală vorbitoare la părțile inferioare ale registrului. Simte vibrația 
în piept. Fă acest lucru de mai multe ori și simte senzația de calm pe 
care o aduce. Nu uita să inspiri folosind diafragma și să expiri, lăsând-
o să coboare încet. 

2. Cu mâna pe piept, spune un „Haaaaaammmmmmmm” deschis, 
conducând vocea înainte cu cealaltă mână. Simte cum vocea ta 
rezonează și trece prin spațiu atunci când o conduci, dându-i  direcția 
dorită.  

3. Alege un punct din spațiu - o fotografie în cameră, un obiect sau 
vreun copac sau piatră dacă esti în aer liber. Cu mâna pe piept, 
rostește un „Hooooooooooooommmmmm”, ducând vocea să atingă 
acest punct. Fă acest lucru de mai multe ori. Simte cum vocea 
voastră traversează fără efort spațiul pentru a ajunge la acest anumit 
punct. Încearcă acest lucru cu alte vocale și sunete - 
„Heeeeeeeeeeeeeyyyyyy”, „Hoooooooooooy”, „Hiiiiiiiaaaaaaaaa”. 
Acum îți PROIECTEZI vocea. Aceasta este cheia pentru a păstra 
corzile vocale în siguranță atunci când vorbești sau cânți într-o sală. 
Încearcă asta cu câteva cuvinte: „Sooooaaaareeeee”, „Ceeeer”, 
„Aeeeeerrrr”, „Aaaaaapăăăă”. Fă cuvintele lungi și capabile să cânte, 
astfel încât să fii sigur că folosești respirația diafragmatică. Încearcă 
același lucru cu o parte a lecției pe care o vei preda mâine. Cântă 
lecția într-un punct din spațiu. Apoi rostește lecția, păstrând în 
continuare senzația de a ajunge prin spațiu cu vocea ta. Gâtul tău 
este relaxat. Bazează-te doar pe respirația ta și pe proiecția vocii 
tale.  

 
Asigură-te că îți este deschis gâtul, astfel încât să poți rezona fără efort 
cu corpul și vocea ta. Iată câteva exerciții utile:  
 
1. Cască cu un sunet „Аaaaaaaaah” și „Ooooooh”, mergând de la scăzut 

la înalt și de la sus la mic în registrul vocal. Simte relaxarea pe care o 
aduce în gât. Folosește-ți în continuare diafragma și proiectează-ți 
vocea înainte. Acest sentiment de căscat oferă o indicație despre 



 

 

cum este să vorbești și să cânți cu gâtul deschis. Desigur, nu vei căsca 
în timp ce ține o prelegere. Dar poți menține același sentiment de 
deschidere în gât. Dacă faci acest lucru și alte exerciții de relaxare 
pentru vocea ta în mod regulat, nu va trebui să te gândești la asta 
atunci când lucrezi - gâtul tău va fi în mod natural relaxat.  

2. Inspiră și expiră cu un sentiment de uimire. Imaginează-ți că vezi o 
creatură magică în fața voastră, inspiră cu o surpriză și spune 
„Woooooooooow!”, „Heeeeeeeeeey!”, „Hooooooooow!”, 
„Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!” Simți cum ți se deschide gâtul 
și toată fața când faci asta. 

3. Imaginează-ți că ai un cartof fierbinte în gură. Vrei să mănânci acest 
cartof gustos, dar este fierbinte și așa că îl ții între limbă și gura gurii, 
încercând să nu te arzi. Acest lucru face ca limba să rămână jos, ceea 
ce elimină multă tensiune. De asemenea, bolta palatină moale se 
ridică, ceea ce îți relaxează gâtul la fel ca atunci când caști. Și nu în 
ultimul rând, maxilarul îți cade liber. Este foarte important să poți 
relaxa maxilarul și să nu îl menții rigid. Vorbește și cântă cu acest 
cartof fierbinte în gură ca un exercițiu și vei simți cât de relaxat va fi 
tot sistemul tău vocal după aceea. 

 
MAXILARUL 
 
Este de maximă importanță să relaxezi maxilarul pentru a îți păstra 
vocea mai mult timp în timp ce vorbești sau cânți. Când maxilarul este 
rigid, asta schimbă forma cavității bucale și rupe frumusețea și precizia 
sunetelor, care ar trebui să fie produse liber și deschis. Maxilarul rigid 
împiedică, de asemenea, mișcarea limbii, care ar trebui să fie rapidă și 
elastică pentru a produce un discurs de calitate. 
 
Exerciții pentru relaxarea maxilarului: 
 
1. Relaxează-ți capul înainte până când bărbia se sprijină pe piept. 

Acum ridică-ți capul fără maxilarul inferior. Dacă îl relaxați complet, 
acesta va rămâne liber din cauza propriei greutăți, la fel cum mâinile 
tale rămân relaxate în jurul corpului.  

2. Rămâi cu gura deschisă, cu maxilarul relaxat, până când simți că 
atârnă, parcă separat de cap.  

3. Pune-ți degetele lângă urechi acolo unde se află articulațiile 
maxilarului. Acum deschide gura. Începe să mesteci, ca și cum ai 
mesteca alimente. Simte mișcarea sub degete. Acum închide gura, 
relaxează maxilarul inferior și lasă-l să cadă liber. Senzația de sub 
degete ar trebui să fie diferită acum, mult mai relaxată decât atunci 
când mestecai.  

4. Imaginează-ți că auzi ceva foarte surprinzător într-o conversație. 
Ridică-te, inspiră adânc și gâtul tău se va deschide inconștient. Acum 



 

 

spune: „Hei! Știi ce tocmai a spus?” Vei simți cum vocea ta curge liber 
și clar acum.  

 
LIMBA  
 
Limba este instrumentul principal pe care îl folosim pentru a ne modela 
sunetul. Exersează pentru a te simți liber în discursul tău.  
 
1. Rotește limba în fața dinților, făcând cercuri. Fă 15 cercuri  la stânga 

și 15 la dreapta. Acest lucru reduce tensiunea limbii și, de asemenea, 
relaxează gâtul.  

2. Rotește limba în gură, mergând în sus și-n jos pe registrul vocal în 
același timp. Fii mai sonor când cobori și mai puțin vocal când ridici 
vocea, dar încearcă să simți că vocea ta urcă cu adevărat în vârful 
capului în registrul înalt și coboară în piept în registrul scăzut. 

3. Ține-ți maxilarul cu mâna și mișcă-l liber în sus și în jos, înainte și 
înapoi. Maxilarul este complet relaxat și doar mâna îl mișcă. Dacă 
maxilarul tău vrea să se miște singur în timpul acestui exercițiu, 
masează-l puțin, de asemenea, obrajii și gâtul și încearcă din nou 
până când simți că maxilarul tău este relaxat. Acest lucru va elimina 
o mare parte din tensiunea dvs. atunci când vorbiți. 

 
Zâmbetul este esențial atunci când cânți și vorbești. Deschide-ți gura cu 
un zâmbet și nu-ți ascunde dinții - sunt un rezonator unic care oferă 
publicului toată splendoarea vocii tale. Doar zâmbește, arătându-ți dinții 
și cântă-ți numele. Continuați să vă proiectați vocea în mod similar cu 
exercițiile de mai sus, de data aceasta cu un zâmbet. Simte cum vocea 
ta umple întregul spațiu al camerei, rezonând înainte și înapoi și în toate 
direcțiile. Apoi citește o prezentare sau o lecție, folosind în mod 
deliberat zâmbetul tău. Vocea ta va suna strălucitoare și clară. Asigurați-
vă că fiecare cuvânt, și mai ales fiecare vocală, este rostită clar și 
proiectată înainte. Vocalele și consoanele sunt ambele rostite înainte, 
folosind rezonatorul perfect pentru această sarcină - dinții tăi. Pune în 
practică acest lucru în fața unei oglinzi.  
 
Ne trecem în mod natural la un registru mai înalt sau mai jos al vocii 
noastre, în funcție de emoția pe care dorim să o exprimăm. Aceasta se 
numește PLASARE a vocii. Îți poți antrena vocea. 

“CULORILE” VOCII TALE:   
 
Folosește-ți vocea cu diferite culori și combinații între ele, așa cum a 
sugerat psihologul, actorul vocal, actorul și scriitorul italian Ciro 
Imparato pentru a obține rezultate mai bune în exprimare și pentru a 
reține atenția elevilor pentru o perioadă lungă de timp. Videoclipurile 
didactice și materialele explicative pot fi găsite pe următorul link: 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=syYwP4No5mw. Culorile sunt o 
modalitate de a vă gândi vocea în moduri diferite:  
 
Voce galbenă - Prietenie, simpatie. Zâmbet. Folosește-ți vocea într-o 
gamă de volum mediu până la puternic, ton ridicat sau scăzut, în funcție 
de senzația ta, tempo destul de rapid, pauze scurte.  
Voce verde - Tandru și grijuliu, atmosferă de încredere. Vocea verde este 
sinceră și liniștitoare și de încredere. Folosește-ți vocea în volum 
puternic până la liniștit, ton scăzut, tempo lent, pauze ezitante, zâmbet 
delicat. Această voce se calmează și inspiră empatie și sinceritate.  
Voce albastră - Vocea autorității sau voce documentară. Vocea albastră 
este stabilă și sigură și este folosită de personalitățile carismatice. 
Folosește-l de la volum mediu la puternic, ton scăzut și incontestabil, 
tempo mediu, pauze ascuțite, zâmbet ușor. Vocea albastră este vocea 
instituțiilor și inspiră certitudine și respect. Este folosit în combinație cu 
vocea verde în această ordine: 1. Verde. 2. Albastru, pentru a crea 
impresia de putere și soliditate. 
Voce roșie - Pasiune și entuziasm. Vrei să creezi entuziasm și să atragi? 
Folosește vocea roșie. Vocea roșie adaugă emoție vocilor galbene, verzi 
și albastre. Se caracterizează prin volum puternic, ton mediu spre înalt, 
tempo rapid, ritm plin de viață și un zâmbet larg. Vocea roșie 
îndepărtează orice bariere. Este folosit pentru a implica activ pe toți cei 
prezenți. 
 
Zâmbește, zâmbește, zâmbește în timp ce vorbești! Acest lucru va 
scoate mereu în evidență tot ce este mai bun din vocea ta. 
 
Nu uita întotdeauna să îți proiectezi vocea înainte! Poți încerca să arunci 
cuvinte în spațiu. Ia un cuvânt din lecția de azi și „aruncă-l” de perete 
pentru a auzi reflecția lui revenind la tine. Fiecare silabă și consoană ar 
trebui să fie pronunțată clar și deschis înainte și ar trebui să o auzi 
revenind foarte clar. Dacă auzi totul revenind și rezonează clar în toată 
camera, înseamnă ca îți folosești vocea într-un mod sănătos.  

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Nu se aplică. Această activitate se bazează pe lucru individual.  

Instrumente de 
evaluare 

Este greu de stabilit o rutină de utilizare a metodelor propuse? 

Care dintre metode a avut cel mai mare impact asupra vocii tale? 

Ai observat schimbări în rezistența vocii tale și în capacitatea de a o folosi 
eficient? Dacă da, care au fost? 

Veți continua să utilizați metoda în practica dumneavoastră viitoare? 



 

 

 

 

Denumirea metodei 
 

Muzică în aer 

Originea sau 
proprietatea 
metodei  
 
  
 

Konstantin Kuchev, bazat pe materiale de Pamela Burnard, Rod 
Patton, Jeffrey Agrell 

Obiectivele metodei Instrumentul „Muzica în aer/Music in the air” se concentrează pe 
Creative Voice Work și pe exerciții/abordări care îmbină învățarea, 
rezultatele învățării și muzica. Oferă o serie de jocuri creative 
pentru a implica și a inspira elevii la diferite niveluri. Aceste jocuri 
sunt construite într-un mod consistent, astfel încât să poată fi 
implementate ca semințe creative în materialul învățat, atunci când 
profesorul consideră că acest lucru este cel mai potrivit. Jocurile 
încep sub formă de improvizații și se construiesc în spectacole mai 
repetate. Elevii devin treptat din ce în ce mai încrezători în a se juca 
cu materialul și își exprimă creativitatea în acest proces. Folosind 
fundalul muzical, creativitatea și participarea activă a elevilor, 
instrumentul urmărește o reținere îmbunătățită a materialului, o 
învățare mai plăcută și rezultate îmbunătățite, în special cu elevii 
care își amintesc mai bine prin ascultare. 

Cum corespunde 
metoda principiilor 
directoare comune 
ale GRT 

Metoda poate fi folosită de orice profesor și școală, creând un 
mediu deschis pentru implementarea materialului studiat la un 
nivel profund. Educația muzicală nu este o cerință pentru această 
metodă. Libertatea creativă și deblocarea potențialului de 
exprimare al fiecărui student sunt cele mai importante pentru 
exercițiile sugerate. 

Pregătirea necesară 
pentru 
implementarea 
metodei 

O încălzire a vocii, așa cum este descrisă în Instrumentul Utilizarea 
vocii, ar putea fi utilă pentru a conduce exercițiile cu mai multă 
încredere. Metoda va include și videoclipuri demonstrative în care 
exercițiile și jocurile vor fi demonstrate clar și consecvent. 

Materiale necesare Instrumentele de percuție și/sau alte instrumente muzicale vor fi 
întotdeauna utile, de asemenea, un sistem de sunet pentru redarea 
pieselor secundare de pe Internet și chiar un microfon pentru a-i 
face pe elevi să simtă cu adevărat că fac o performanță. Niciunul 
dintre aceste materiale nu este însă o necesitate. Fiecare joc poate 
fi jucat doar cu corp și voce. 

Este necesar suport 
suplimentar de 
personal sau 

Ar fi întotdeauna util să invitați un instrumentist care să-i însoțească 
pe elevi atunci când aceștia cântă. Acesta ar putea fi unii dintre 



 

 

combinații cu alte 
subiecte științifice 
(opțional) 

colegii lor sau chiar profesorul de muzică al școlii. Din nou, aceasta 
este doar o oportunitate, nu o necesitate. 

Descrierea metodei  Exprimarea prin muzică este ceva ce purtăm cu toții în noi înșine. 
Fiecare dintre noi este un muzician magnific. Și dacă ați cântat 
vreodată și cineva v-a oprit și a spus: „Nu mai cântați în ton”, acest 
lucru nu vă face mai puțin muzical decât oricine altcineva de pe 
planetă. Cu toții ne putem exprima prin muzică și ne ajută să ne 
conectăm cu experiențe, cunoștințe și emoții. Despre asta este 
„Muzica în aer/Music in the Air”. Oferă ocazii ca acest lucru să se 
întâmple în sala de clasă. Elevii se vor conecta personal cu fiecare 
material pe care îl studiază prin muncă creativă comună. Ei vor avea 
acest material implementat nu doar la suprafață, ci la un nivel 
emoțional profund de înțelegere. 

Instrucțiuni 
detaliate 

“Muzica în aer/Music in the Air” este o metodă care utilizează 
muzica și integrarea acesteia în timpul orei pentru îmbunătățirea 
reținerii materialelor noi. Utilizează mai multe abordări care sunt 
utilizate prin jocuri și exerciții, toate incluzând fie o performanță, 
dezvoltare de versuri sau o melodie în timp ce folosește 
creativitatea.  
 
La început, profesorii ar trebui să exerseze ei înșiși să cânte aceste 
activități muzicale creative și apoi să le sugereze elevilor. O mulțime 
de idei și descoperiri noi cu siguranță vor apărea în acest proces. 
 
Iată câteva exemple din dezvoltarea metodei: 
 
Partea Întâi - Trezirea creativității în clasă.  

Cântă-ți numele. Întreaga clasă și profesorul stau în cerc și unul câte 
unul, începând de la profesor, fiecare ajunge să-și cânte numele așa 
cum simte în acest moment. După ce unul își cântă singur numele, 
toată clasa îl repetă pentru el, potrivindu-i cât mai bine emoția, 
melodia și gesturile corpului. Aceasta continuă până când toți cei 
din cerc își cântă numele. Dacă cineva este timid și nu vrea să cânte, 
poate doar să-și rostească numele ritmic sau în orice fel preferă - de 
exemplu, atingând-o cu mâinile pe corp în loc să cânte. De 
asemenea, el/ea poate alege să rămână tăcut și să se alăture rundei 
următoare sau jocului următor.  

Încălzire creativă și video cu informații despre jocul gazdei TV: 
https://youtu.be/tVapdUwBztc  



 

 

 

Joc în cerc de improvizație - Șase sau mai multe instrumente 
muzicale sunt așezate pe podea, răspândite în cerc. Șase elevi stau 
în spatele instrumentelor, astfel încât să poată alege orice 
instrument le place și să facă muzică împreună. Restul clasei ascultă 
cu ochii închiși. Ulterior, ascultătorii vor fi invitați să descrie muzica, 
schimbările și transformările ei, sentimentele pe care le-a apărut în 
ei. Există și un dirijor, ales din clasă, care se învârte liniștit în jurul 
cercului, atingându-i pe umăr pe cei șase instrumentiști când 
dorește ca ei să înceapă să cânte și atingându-i din nou când vrea să 
se oprească. El/ea alege când vor juca, dar sunt liberi să aleagă cum 
să joace, urmărind să completeze ceea ce joacă ceilalți. Rolurile ar 
trebui schimbate, astfel încât toată lumea să poată încerca să fie 
jucător, dirijor sau ascultător, dacă vrea. Este important să faci o 
discuție după cerc, cu profesorii care pun întrebări despre 
experiență. Aici sunt cateva exemple: 
-Ce fel de lucruri înveți când ești improvizator, dirijor/compozitor 
sau ascultător? 
- Ce schimbări ai observat în muzică? 
- Care au fost unele dintre lucrurile care au făcut ca muzica să se 
schimbe? 
- La ce te-ai gândit când ai fost bătut pe umăr să te joci? 
- La ce te-ai gândit când te-ai hotărât pe cine să tapezi? 
  
Joc magazin de muzică - Doi elevi se joacă în acest joc. Unul dintre 
ei este vânzătorul, celălalt este client. Clientul intră în magazin și 
cere o anumită melodie a unei anumite trupe - care este preluată 
direct din materialul studiat. De exemplu: „Ophelia și Hamlet”, 
„Corpul uman” „Ascensiunea și căderea Imperiului Roman”. Apoi, 
persoana din magazin pune un CD imaginar cu înregistrarea 
solicitată în playerul imaginar și începe să improvizeze acest cântec. 
El/ea poate fi însoțit de un muzician sau de o piesă secundară de pe 
YouTube. După un timp de distracție cu melodia, clientul îl 
întrerupe și vrea să audă o altă melodie. După trei sau patru 
melodii, el/ea alege pe care să-l cumpere și iese din magazin. Apoi 
pot schimba rolurile.  
 



 

 

Joc gazdă radio sau TV - Un student este gazdă într-un studio radio 
sau TV și invită oaspeții să fie intervievați. Ele pot fi figuri științifice, 
istorice, literaturii interpretate de alți studenți. Îi întreabă despre 
viața și munca lor și ei răspund, păstrând ceea ce știu despre aceste 
cifre și menținând în același timp un spectacol bun. Pot exista și 
reclame de la alți studenți care întrerup conversația la fiecare 5 
minute, care ar trebui să aibă legătură cu ora și sediul 
persoanei/elor intervievate.  

Cine este acel personaj mascat? Profesorul și elevii aduc diferite 
măști și costume și improvizează dialoguri și cântece în stilul sugerat 
de masca/fața lor. Măștile pot fi legate și de materialul studiat. 

Melodia preferată cu versuri noi. Elevii aleg melodiile pe care le 
cunosc și își rescriu versurile astfel încât să includă părți dintr-o 
anumită lecție. Ei încearcă să păstreze senzația, structura și 
consistența cântecului, adăugând cât mai mult material posibil. Ei 
pot începe cu doar un refren mai întâi - astfel încât întreaga clasă 
poate rescrie câteva refrenuri ale melodiilor preferate în timpul orei 
sau ca teme. Le puteți acorda ceva mai mult timp pentru a termina 
întreaga melodie acasă și a o pregăti pentru a fi prezentată în fața 
clasei. Un pianist sau un chitarist ar fi util în acest proces. Apoi 
urmează un spectacol de karaoke cu melodiile noi. 

Partea a doua - Legătura emoțională cu materialul studiat.  
Ca pregătire, există mai multe exerciții care pot fi făcute de către 
elevi, pentru a-i ajuta să creeze starea de spirit, să se relaxeze și să 
exerseze. 
1. Oglinda emoțională. Elevii stau în cerc și fiecare poate împărtăși 
ceva din felul în care simte. Cele trei persoane opuse lui îi dau o 
oglindă cu vocile și trupurile lor, pentru ca el să-și vadă starea din 
exterior. 
2. Ce îmi place, ce îmi displace. Fiecare elev poate împărtăși în mod 
deschis ceva ce îi place despre școala, clasă, manualele, colegii și 
profesorii. Și apoi, ceva ce nu le place, fără teama de a fi pedepsiți 
în vreun fel pentru asta. După cum știm, elevii au mii de emoții care 
trebuie exprimate pentru ca ei să se deschidă pentru munca 
creativă. 
 
Iată un videoclip despre exprimarea sentimentelor prin poezii și 
cântece, care este important pentru pregătirea emoțională pentru 
lucrări ulterioare cu conținut științific: 
https://youtu.be/a7mHIwHA_38 



 

 

  

Cântă un cuvânt. 

Fiecare elev cântă un cuvânt - doar un cuvânt din lecție care iese în 
evidență și este cel mai important pentru această lecție pentru el. 
Restul clasei repetă după acest elev, folosind exact intonația, starea 
de spirit și gesturile corpului. 

Profesorul ar trebui să evalueze dacă aceste exerciții sunt necesare 
în sala de clasă, dacă da, desemnați o perioadă scurtă de timp 
pentru ele. Apoi, o selecție a exercițiilor de mai jos poate fi făcută 
și atribuită studenților pe o perioadă mai lungă de timp - acestea 
pot fi amestecate, făcute unul după altul sau pot fi repartizate în 
raport cu anumite ore. 

Personaj preferat. 
 - Fiecare elev își alege un personaj preferat din lecție și învață 
despre el/ea în detaliu ca temă, acasă. 
- Pregătește și o prezentare sub formă de monolog, în formă I: „Sunt 
Shakespeare și îmi plac intrigile dramatice.” Când emoția din 
monolog începe să crească, personajul începe să cânte, la fel ca într-
un muzical, în care vorbirea și cântarea merg pe rând. 
-Elevul pregătește muzică de fundal potrivită de pe YouTube sau cu 
ajutorul unui prieten muzician pentru a-și însoți interpretarea. 
-Fiecare elev face o prezentare a monologului său în fața clasei. 
Videoclip cu informații despre cântecul personajului: 
https://youtu.be/G1DpbB_2zo0  

 
Dialog între două personaje 



 

 

- Romeo și Julieta sau Don Quijote și Hamlet, de exemplu. Elevii 
folosesc vorbirea, mișcarea și cântecul, au și muzică de fundal 
pentru a-i susține. Personajele istorice ar putea veni din vremuri și 
vârste total diferite, imposibil de întâlnit în realitate, dar asta ar 
putea face și mai interesant dialogul. 
 
Cântec educaționale 
- Împărțiți clasa în grupuri. 
- Dați fiecărui grup o parte a lecției - fapte, nume, date, numere. 
- Fiecare grup își alege stilul muzical și instrumentul de fundal 
pentru cântecul său. Poate fi hip-hop, rock, jazz, clasic. Ei caută pe 
YouTube: „piesă secundară hip-hop gratuită / ritm” sau „piesă 
instrumentală rock gratuită” și găsesc ceva care le place. 
- Fiecare grup lucrează într-un spațiu separat sau acasă, unde 
ascultă piesa instrumentală și încep să scrie împreună versurile pe 
o tablă sau în Google Docs, pentru a le putea corecta. Ei introduc 
faptele furnizate și încearcă să le potrivească cu ritmul și le rimează 
atunci când este posibil. Instrumente de ajutor: dicționar de rimă în 
Google. De asemenea, pot folosi Flocabulary (un program modern 
de învățare care folosește hiphop educațional pentru a implica 
elevii) și programul TV educațional Schoolhouse Rock. 
https://www.rhymezone.com 
https://www.flocabulary.com/subjects/ 
- Puteți face un cântec exemplu împreună cu toată clasa, scriind 
cuvintele și alegând muzica, ca exemplu înainte de a o face în 
grupurile lor. 

- La următoarea întâlnire de clasă, fiecare grup prezintă versurile 
împreună cu piesele instrumentale, iar profesorul împreună cu 
clasa poate sugera corecții în text și repetă melodiile. 

● Fiecare grupă prezintă cântecele finalizate în fața clasei și 
are sarcina de a înregistra un videoclip interpretând 
cântecul. Grupurile cântă împreună și ar putea avea, de 
asemenea, soliști pentru mai multe accente și varietate. 

● Toate melodiile sunt încărcate pe un canal YouTube, creat 
pentru melodii educaționale. 

● De asemenea, piesele instrumentale pot fi realizate de 
studenții pasionați de programele muzicale sau redate live 
de studenții care cântă la un instrument. 

Videoclip cu informații despre cântec educațional: 
https://youtu.be/6gM_9Co0cCg  



 

 

 
Luptă hip-hop 
Împărțiți elevii în două grupuri, față în față. Ar trebui să aveți două 
poziții opuse aici: Imperiul Roman împotriva Egiptului sau 
Montagues vs. Capuleți. Redați un ritm hip-hop gratuit de pe 
YouTube. Fiecare grup are un lider și coriști. Liderul sau rapperul 
apără poziția grupului, iar grupul repetă după, la fel ca un echipaj 
hip-hop. Liderul este schimbat după câteva replici, fără a întrerupe 
cântecul. 
 

Cântecul Eroului 
Pe baza materialului învățat, elevii dau idei pentru text, profesorul 
le notează pe o foaie imensă de hârtie sau pe mai multe coli, apoi 
pune foile pe perete astfel încât să le vadă toată lumea și începe să 
scrie rândurile cântecului împreună cu clasa. Ei pot sugera rime, 
folosind și un dicționar de rime. Apoi clasa oferă sugestii pentru 
melodie și, cu ajutorul unui muzician, aceasta este înregistrată prin 
telefon sau un alt dispozitiv de înregistrare. Într-o întâlnire 
următoare, ei finiseaza versurile și melodia și repetă melodia. De 
asemenea, poate fi înregistrat cu un aranjament complet folosind 
un program precum Garage Band și punând un microfon în clasă, 
astfel încât elevii să poată înregistra pe rând - în grupuri mici, 
înregistrează fiecare secțiune a cântecului, apoi înregistrează toate 
împreună, ceea ce este folosit în principal pentru refrenuri. Cele mai 
bune preluări din aceste discuri sunt alese pentru melodia finală. 
Cântecul este interpretat în fața colegilor de școală, a profesorilor 
și a părinților. 
 
 
Dacă sunt mai mulți elevi care cântă la instrumente muzicale, puteți 
împărți clasa în grupuri și puteți oferi fiecărui grup câte un 
instrumentist care îi va acompania pe cântăreți. Este bine să ai un 
acompaniament, deoarece oferă o bază solidă pentru crearea 
melodiei. Acest acompaniament se poate face și cu instrumente de 
percuție, chiar mai simple, pe care restul grupului le poate cânta în 
timp ce unul sau doi dintre ei prezintă melodia, sau poate fi doar o 
piesă secundară gratuită redată de pe YouTube. Fiecărui elev ar 



 

 

trebui să i se acorde un rol care îi place în acest proces - compozitor, 
interpret, percuționist, instrumentist. Nu este obligatoriu ca toată 
lumea să cânte. Important este ca procesul creativ sa fie comun, în 
care elevii iau mult mai personal materialul studiat. Un exemplu 
despre această sarcină este oferit în videoclipul Open Door, 
deoarece este ceva care îi poate implica cu adevărat pe elevi să 
lucreze împreună și să-și dezvolte munca, obținând un rezultat 
satisfăcător atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de 
vedere educațional. Ele pot include din ce în ce mai multe detalii și 
își pot șlefui performanța. Și, în principal, distrați-vă și inspirați-vă 
în acest proces. 

Ceea ce mă impresionează cel mai mult. Un elev îi cântă altuia la 
alegere partea din lecție care îl impresionează cel mai mult. Apoi 
schimbă rolurile. Poate exista și o discuție de ce aceasta a fost cea 
mai importantă parte pentru ei. După ce termină, un alt cuplu face 
la fel. 

Cântecul trist / cântecul fericit. Fiecare elev alege un eveniment 
sau subiect deosebit de emoționant din lecție și îl cântă ca pe un 
cântec foarte dramatic sau cu adevărat fericit. El/ea încearcă să fie 
sincer și autentic în acest proces și să nu se prefacă, lăsând subiectul 
cântecului să treacă prin diferite emoții. El/ea poate începe dintr-
una dintre emoții și trece treptat sau instantaneu la celălalt capăt, 
amestecându-le în funcție de cum se simte. 
 
Prezentare cu coloană sonoră. În timp ce doi elevi prezintă lecția în 
clasă, lucrând împreună ca o echipă, restul clasei îi creează o 
coloană sonoră de film cu voci, instrumente și orice poate fi folosit 
în clasă, intrând adânc în atmosferă. Cei doi elevi care lucrează 
împreună pot folosi actoria, cântatul, imaginile, diapozitivele sau 
pur și simplu pot spune lecția ca pe un documentar - ei aleg cum să 
o prezinte. După o reprezentație în fața clasei, poate fi prezentată 
și în fața altor clase. 
 
 
UTILIZAREA MUZICII ÎN CLASĂ  
 
Utilizarea muzicii de fundal adecvate pentru diferite clase poate 
stimula înțelegerea și poate crea o conexiune emoțională mai bună 
între dvs., studenți și materialul studiat. Puteți alege această muzică 
împreună cu elevii. 
Puteți avea, de asemenea, semnale diferite pentru a separa diferite 
activități, cum ar fi un semnal nu prea ascuțit, ci mai degrabă 
liniștitor și muzică între cursuri pentru a ajuta elevii să rămână 
relaxați și concentrați. 



 

 

 
Când cineva spune lecția despre personajul său preferat, alege o 
muzică de fundal potrivită. În acest fel, el nu doar recită o lecție, ci 
interpretează. 

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în proiect 

Utilizarea muzicii pentru o adaptare a materialului despre India – 
un exemplu cu un cântec educațional: 

 
https://youtu.be/wSFf9cNsonw    

 

Instrumentul a fost utilizat în următoarele adaptări/teste: 

Istorie Portugaliei și lumea - Mário Caeiro – Portugalia 

Literatură - Tsenka Kucheva – Bulgaria 

Paleologou Evdoxia Scoala  Primara Nea Moudania Raport de 
testare 

Abilități utile casnice - Mário Caeiro – Portugalia 

MERTSIOTI STERGIANI Școala primară din Nea Moudania – 
Descarcă și cântecul pe care l-au creat la orele de limba greacă 
despre cum să fii un bun ciclist: 

 
https://youtu.be/n1hw5nf__zA  

Elevii de calasa 6-a de la Lada Elisavet testează și raportează 
(melodia creată de elevi - https://youtu.be/UzX-UXgh4ec) 



 

 

  

 

Feedback-ul studenților, așa cum a raportat Mario Caeiro 
(Portugalia): „A fost evident o mai mare disponibilitate, angajament 
și interes pentru desfășurarea activității și explorarea sunetului 
instrumentelor muzicale, precum și pentru vizionarea 
videoclipurilor muzicale. Astfel, învățarea și interiorizarea 
conținuturilor teoretice s-au dovedit a fi mai plină de satisfacții 
semnificative. Această experiență a dat posibilitatea elevilor de a-și 
prezenta opera muzicală sub forma unei prezentări publice către 
comunitatea educațională.” 

Instrumente de 
evaluare 

Întrebări, pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 
progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și 
fezabilitatea acestuia: 

După introducerea exercițiilor, a fost mai ușor sau mai greu pentru 
elevi să înțeleagă și să se implice cu materialul? 

Care este motivația învățării după lecție? Au existat modificări? 

Ați prefera personal să aveți mai multe lecții de acest tip sau să vă 
întoarceți la lecțiile tradiționale? 

Cum ați evalua utilitatea exercițiilor din cadrul instrumentului? 

Ce feedback ați primit de la studenți, dacă există? 

Lecția adaptată a distras mai mult decâte decât lecția obișnuită? 

A existat o modificare a notelor elevilor, după folosirea abordării 
adaptate? Au reținut mai bine informațiile? 

 

 



 

 

Grup de instrumente: Inversează viitorul/Flip the future 
 

Numele 
instrumentului 
 

Clasa inversată/ răsturnată/Flipped classroom 

Originea sau cine a 
dezvoltat metoda 
 

Clasa inversată este un nou model pedagogic care a fost creat în 
2004 de Jonathan Bergmann și Aaron Sams, doi profesori de chimie 
care au lucrat împreună la liceul Woodland Park din Woodland Park, 
Colorado. 

Scopurile 
instrumentului 

Clasa inversată este o abordare pedagogică în care instruirea directă 
se mută de la spațiul de învățare în grup la spațiul de învățare 
individual, iar spațiul de grup rezultat este transformat într-un 
mediu de învățare dinamic, interactiv, în care educatorul ghidează 
elevii pe măsură ce aplică concepte și se angajează creativ în subiect. 

Cum corespunde 
metoda principiilor 
directoare comune 
ale GRT 

Proiectul GRT urmărește: 

● sprijinirea profesorilor în stabilirea unor medii de învățare 
creative și inovatoare 

● îmbunătățirea implicării elevilor la ore, astfel încât să se 
abordeze fenomenul abandonului școlar 

O clasă inversată este o strategie de instruire și un tip de învățare 
combinată, care își propune să sporească implicarea și învățarea 
elevilor, având lecturile complete ale elevilor acasă și lucrând la 
rezolvarea problemelor în direct în timpul orei. Aici se mută 
activitățile, inclusiv cele care ar fi fost considerate în mod tradițional 
teme pentru acasă, în sala de clasă. Într-o clasă inversată, studenții 
urmăresc prelegeri online, colaborează în discuții online sau 
efectuează cercetări acasă, în timp ce se implică în concepte în sala 
de clasă, sub îndrumarea unui mentor. 

Clasa inversată schimbă în mod intenționat instruirea către un 
model centrat pe cursant, în care timpul din sala de clasă este folosit 
pentru a explora subiecte mai în profunzime și pentru a crea 
oportunități de învățare semnificative, în timp ce elevii sunt inițial 
introduși la noi subiecte în afara clasei. 

Pregătirea necesară 
pentru 
implementarea 
metodei 

Ești profesor și vrei să pregătești o lecție bazată pe metodologia 
flipped classroom. Iată câteva sfaturi: 

● planificați timp pentru dezvoltarea conținutului cursului și 
activităților în clasă. 

● planificați să experimentați și să repetați 
● angajați asistenți didactici 
● fiți prieteni cu tehnologia 
● planificați timp pentru  stabilirea așteptărilor 
● informați elevii ce au de câștigat 

 



 

 

Materiale necesare Următoarele instrumente sunt enumerate de la cele mai simple la 
cele mai sofisticate și pot fi folosite singure sau în tandem pentru a 
face sălile de clasă inversate mai atractive: 

● Google Drive 
● YouTube 
● Teachem 
● The Flipped Learning Network 
● Camtasia Studio 
● Edmodo sau Schoology 

Descrierea metodei Prezentare, discuții despre evenimente curente, revizuire între 
colegi, învățare bazată pe proiecte și dezvoltarea abilităților sau 
practica conceptului. Deoarece aceste tipuri de învățare activă 
permit o instruire foarte diferențiată, se poate petrece mai mult 
timp în clasă. Clasa inversată/Flipped classroom este o strategie de 
instruire și un tip de învățare combinată, care urmărește să 
sporească implicarea și învățarea elevilor, lectura completă a 
elevilor fiind deja făcută la ei acasă iar rezolvarea problemelor fiind 
direct în timpul orelor de curs. Mutarea activităților, inclusiv cele 
care ar fi fost considerate în mod tradițional teme pentru acasă, în 
sala de clasă, face parte tot din această metodă. Într-o clasă 
inversată, studenții urmăresc prelegeri online, colaborează în 
discuții online sau efectuează cercetări acasă, în timp ce se implică 
în concepte în sala de clasă, sub îndrumarea unui mentor. 
În modelul tradițional de predare la clasă, profesorul este de obicei 
punctul central al unei lecții și difuzorul principal de informații în 
timpul perioadei de clasă. Profesorul răspunde la întrebări în timp ce 
elevii se adresează direct profesorului pentru îndrumare și feedback. 
Într-o sală de clasă cu un stil tradițional de instruire, lecțiile 
individuale pot fi concentrate pe o explicație a conținutului folosind 
un stil de prelegere. Implicarea elevilor în modelul tradițional poate 
fi limitată la activități în care elevii lucrează independent sau în 
grupuri mici la o sarcină aplicativă concepută de profesor. Discuțiile 
în clasă sunt de obicei centrate pe profesor, care controlează fluxul 
conversației. În mod obișnuit, acest model de predare implică, de 
asemenea, acordarea elevilor sarcini de a citi dintr-un manual sau de 
a exersa un concept lucrând la un set de probleme, de exemplu, în 
afara școlii. 

Clasa inversată schimbă în mod intenționat instruirea către un 
model centrat pe cursant, în care timpul din sala de clasă este folosit 
pentru a explora subiecte mai în profunzime și pentru a crea 
oportunități de învățare semnificative, în timp ce elevii sunt inițial 
introduși unor noi subiecte din afara clasei. Într-o clasă inversată, 
livrarea de conținut poate lua o varietate de forme. Adesea, lecțiile 
video pregătite de profesor sau de terți sunt folosite pentru a furniza 



 

 

conținut, deși pot fi folosite discuții colaborative online, cercetări 
digitale și citiri de text. S-a susținut că durata ideală pentru lecția 
video este de opt până la douăsprezece minute. Sălile de clasă 
inversate redefinesc și activitățile din clasă. Lecțiile din clasă care 
însoțesc sălile de clasă inversate pot include activități de învățare sau 
probleme mai tradiționale cu temele pentru acasă, printre alte 
practici, pentru a implica elevii în conținut. Activitățile la clasă 
variază, dar pot include: utilizarea instrumentelor de manipulare a 
matematicii și a tehnologiilor matematice emergente, experimente 
aprofundate de laborator, analize de documente originale, dezbateri 
asupra abilităților de gândire de ordin superior, cum ar fi găsirea de 
probleme, colaborarea, proiectarea și rezolvarea problemelor pe 
măsură ce elevii abordează probleme dificile , lucru în grupuri, 
cercetarea și construirea de cunoștințe cu ajutorul profesorului și al 
colegilor lor. Interacțiunea unui profesor cu elevii într-o clasă 
inversată poate fi mai personalizată și mai puțin didactică, iar elevii 
sunt implicați activ în dobândirea și construirea cunoștințelor pe 
măsură ce participă și evaluează învățarea lor. 

Accesați canalul nostru YouTube pentru videoclipul explicativ despre 
Flipped Classroom. 

 
https://youtu.be/ReT7Z4pNI-E  

Instrucțiuni 
detaliate 

Ghidul în 6 pași pentru o sala de clasă răsturnată (flipped classroom): 
1. Planifică 

Hotărâți ce lecție doriți să răsturnați. Subliniați principalele rezultate 
ale învățării și un plan de lecție. 

2. Înregistrează 
În loc să predați această lecție în persoană, faceți un videoclip. Un 
screencast funcționează. Asigurați-vă că conține toate elementele 
cheie pe care le-ați menționat în clasă. 

3. Distribuie 
Trimiteți videoclipul elevilor dvs. Fă-l captivant și clar. Explicați că  
videoclipul va fi discutat pe deplin în clasă. 

4. Schimbarea 
Acum că elevii dvs. v-au văzut lecția, sunt pregătiți să aprofundeze 
mai mult decât oricând. 



 

 

5. Grupați elevii 
O modalitate eficientă de a discuta subiectul este separarea în 
grupuri în care elevilor li se oferă o sarcină de îndeplinit. Scrieți o 
poezie, o piesă de teatru, realizați un videoclip etc. 

6. Regrupați 
Reuniți clasa pentru a împărtăși cu toată lumea munca grupului 
individual. Puneți întrebări, aflați detalii. 
 
După cei șase pași, revizuiți, revizuiți și repetați! 

● Alte strategii care pot fi folosite în activitățile din clasă includ: 
● Învățarea activă. Permiteți elevilor să aplice concepte în 

clasă, unde pot cere colegilor sau instructorilor feedback și 
clarificări 

● Instruirea de la egal la egal. Elevii își pot preda reciproc 
explicând concepte sau lucrând la probleme mici 

● Învățare colaborativă. Activitățile de învățare în colaborare 
ar putea crește implicarea studenților, ar putea îmbunătăți 
înțelegerea studenților și ar putea promova inteligența 
colectivă 

● Învățare bazată pe probleme. Timpul de clasă poate fi 
petrecut lucrând la probleme care pot fi pe durata unui 
semestru 

● Discuții sau dezbateri. Oferiți elevilor posibilitatea de a-și 
articula gândurile pe loc și de a-și dezvolta argumentele în 
sprijinul opiniilor sau afirmațiilor lor 

 
Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în proiect 

Metodologia a fost testată la școala gimnazială 39 de profesoara de 
istorie Gergina Blagoeva cu elevii de clasa a VII-a. S-au făcut 4 lecții 
test cu clasa 7A și 3 lecții test cu clasa 7B. 

Lecție-test adaptată la istorie, clasa 7A  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la  15 Nov 2021. 

 
https://youtu.be/WgyDd1P0AIU 

 



 

 

Lecție-test adaptată la istorie, clasa 7A  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la  18 Nov 2021. 

 
https://youtu.be/yUbSCIfCogo 

 

Lecție-test adaptată la istorie, clasa 7A  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la  22 Nov 2021. 

 
https://youtu.be/s4jf-2ho128 

 

Lecție-test adaptată la istorie, clasa 7A  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la 29 Nov 2021. 

 
https://youtu.be/KJJc-dVcaJo  

 



 

 

Lecție -test adaptată la istorie, clasa 7B  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la 18 Nov 2021. 

 
https://youtu.be/HVXE9n_MDv0 

 

Lecție-test adaptată la istorie, clasa 7B  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la 24 Nov 2021. 

 
https://youtu.be/UbqaV94u5t4 

 

Lecție-test adaptată la istorie, clasa 7B  Școala Gimnazială 39 „Petar 
Dinekov” (în limba bulgară), desfășurată la 1 decembrie 2021. 

 
https://youtu.be/6yrRneSg7bU  

 



 

 

Testul realizat în Bulgaria cu adaptări ale lecțiilor de istorie cu elevii 
de clasa a VII-a a fost evaluat la final și experiența a fost analizată de 
17 elevi în felul următor: 

V-a fost mai ușor să înțelegeți materialul prin acest mod de 
prezentare? 

64,7% au răspuns DA. 

A distras acest mod de a prezenta lecția mai tare pentru tine? 

52,9% au spus că nu. 

Care este motivația ta pentru a învăța după ce ai prezentat 
materialul în acest fel? 

58,8% au confirmat că sunt mai motivați să învețe, 29,4% nu găsesc 
o diferență mare și 11,8% nu se consideră motivați să învețe. 

Ați dori ca mai multe lecții să fie adaptate în acest fel? 

47,1% spun cu siguranță da, 11,8% sunt nesiguri și 41,7% ar prefera 
lecțiile în mod tradițional. 

 

Instrumentul a fost testat și în școala primară din Nea Moudania cu 
elevii de clasa a VI-a și clasa lor despre personalități de reținut 
(Educație socială și politică). Instrumentul a fost combinat cu 
instrumentele de joc de rol și muzică în clasă. 

Această lecție își propune să ajute elevii să învețe despre oameni 
celebri care au luptat pentru democrație, pace și justiție socială. 

Înainte de lecție: Profesorul împărtășește un link al unui film de 
animație clasic (Robin Hood) pe care elevii îl urmăresc pentru a 
identifica problemele de nedreptate și oprimare socială. 

În timpul lecției: profesorul folosește filmul ca o trambulină pentru 
a vorbi despre justiția socială și principiile democrației. Elevii sunt 
organizați pe grupe. Ei folosesc internetul pentru a găsi informații 
despre Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln și 
Maica Tereza. Un reprezentant al fiecărei grupe face o scurtă 
prezentare a personalității istorice la care au lucrat. Apoi, urmează o 
discuție în clasă pentru a afla ce au acești oameni în comun. 

Unii elevi joacă rolul de candidați la președinție și își susțin 
discursurile de campanie. Cetăţenii (elevi-restul clasei) evaluează 
fiecare candidat, concentrându-se pe includerea problemei justiţiei 
sociale în promisiunile lor de campanie. Elevii în grupuri selectează 
gândurile importante ale acestor oameni importanți de pe internet 
și creează postere, pe care le prezintă colegilor și le postează în clasă 
pentru feedback constant. 



 

 

Elevii cântă și coregrafiază melodia „Vivdecă lumea”, iar fiecare grup 
creează un afiș cu cele mai cunoscute citate ale personalităților 
istorice menționate mai sus. 

Un video din munca depusa: https://youtu.be/U7hLXnA4Lw0  

 
Un videoclip cu cântecul „Heal the world” interpretat de elevi: 
https://youtu.be/NFeaOB_epCI  

 
 

Instrumentul a fost folosit și în Portugalia cu elevii de clasa a V-a. 
Descărcați raportul aici. 

Instrumentul a fost folosit și în Grecia într-o lecție de istorie a lui 
Stergianni Mertsioti. Descărcați raportul aici. 

Planurile adaptate de lecții de informatică, furnizate de Margarita 
Farlinkova, sunt disponibile și în limba bulgară. Descărcați-le aici. 

 

Instrumente de 
evaluare Întrebări, pe care un profesor le poate folosi pentru a-și monitoriza 

progresul cu acest instrument și pentru a stabili utilitatea și 
fezabilitatea acestuia: 

A fost greu să pregătești materialul pentru a fi folosit acasă? 

După introducerea activităților, a fost mai ușor sau mai greu pentru 
elevi să înțeleagă și să utilizeze materialul? 



 

 

Care este motivația învățării după lecție? Au existat modificări? 

Ați prefera personal să aveți mai multe lecții de acest tip sau să vă 
întoarceți la lecțiile tradiționale? 

Cum ați evalua utilitatea instrumentului? 

Ce feedback ați primit de la studenți, dacă există? 

Lecția adaptată a distras mai mult decât lecția obișnuită? 

A existat o modificare a notelor elevilor, după folosirea abordării 
adaptate? A existat o creștere a reținerii informațiilor? 

 

 

 

Numele 
instrumentului  

Metodologia predării în Clasa Viitorului 

Originea 
sau cine a 
dezvoltat 
metoda 

Metodologia de predare în Clasele Viitorului este un nou model 
pedagogic, care a fost inspirat de European Schoolnet și a fost 
dezvoltat de CREF Education din 2016 pentru formarea profesorilor în 
toate școlile noastre. 

Scopurile 
instrumentului 

Metodologia de predare în Clasele Viitorului este un mediu de 
învățare ce inspiră, provocând profesorii să regândească rolul 
pedagogiei, tehnologiei și designului în sălile lor de clasă. Elevii sunt 
încurajați să descopere singuri; li se oferă oportunitatea de a fi 
participanți activi mai degrabă decât ascultători pasivi. Prin șase zone 
de învățare, vizitatorii pot explora elementele esențiale în furnizarea 
învățării secolului 21: abilitățile și rolurile elevilor și profesorilor, 
stilurile de învățare, designul mediului de învățare, tehnologia actuală 
și emergentă și tendințele societale care afectează educația. 



 

 

Cum 
corespunde 
metoda 
ghidului comun 
principiile GRT 
 

Proiectul GRT urmărește: 
● sprijinirea profesorilor în stabilirea unor medii de învățare creative 

și inovatoare 
● îmbunătățirea implicării elevilor la ore, astfel încât să se abordeze 

fenomenul abandonului școlar.  

Când elevii sunt plasați într-o clasă live, experimentează interacțiuni 
sociale cu colegii și stabilesc relații cu profesorii. Ajutarea copiilor să 
se dezvolte social este un aspect important al educației lor academice. 
Mediile de predare la clasă îi ajută pe elevi să-și dea seama cum să 
rezolve conflictele, să lucreze în echipă, să se înțeleagă cu cei din 
medii culturale diferite și să facă prezentări în fața colegilor. Astfel de 
experiențe sunt valoroase în formarea abilităților de comunicare și 
ascultare ale elevilor, precum și pentru creșterea și maturitatea 
emoțională. 
Predarea într-un mediu de clasă oferă profesorilor oportunități de a 
face mai mult cu planurile lor de lecție.  Mai degrabă decât să le 
predea cursanților și să-i facă să ia notițe, participarea într-o sală de 
clasă îi menține pe copii stimulați prin activități interactive și 
interesante. Când studenții sunt angajați în studiile lor, ei rețin mai 
mult material și învață cu adevărat informațiile. Predarea la clasă 
găzduiește, de asemenea, diferite tipuri de cursanți. De exemplu, 
studenții care învață vizual pot excela într-o clasă în care prezentările 
teatrale, povestirile sau filmele contribuie la lecții. Cursanții practici 
se pot descurca bine și într-o sală de școală. 
A fi creativ poate ajuta profesorii și elevii să rezolve probleme. Acest 
lucru este util pentru toți, deoarece rezolvarea problemelor este ceea 
ce fac profesorii în fiecare moment al zilei lor de lucru, de la luarea 
deciziilor privind materialele didactice, procedurile și notele, până la 
adaptarea unei activități la care cursanții nu răspund și ajutarea 
persoanelor care nu progresează așa cum ar trebui. 

 Pentru a continua dezvoltarea acestor abilități, este foarte important 
să facem creativitatea parte din rutina noastră zilnică, mai degrabă 
decât o activitate ocazională. Uită-te la tot ce facem cu a 
ochi critic și luați în considerare modul în care lecțiile noastre ar putea 
deveni mai motivante, mai productive și mai interesante pentru 
cursanții noștri. 



 

 

Pregătirea 
necesară 
pentru 
implementarea 
metodei 

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te uiți la programa școlară 
și la lucrurile pe care elevii trebuie să le învețe, pentru a găsi o 
ÎNTREBARE CARE DUCE LA ALTE ÎNTREBĂRI care să-i ducă acolo. Nu le 
veți preda dvs. Doar organizați-le procesul de învățare. Această 
întrebare ar trebui să fie deschisă și obiectivă. Întrebările nu ar trebui 
să le ceară elevilor să facă ceva „bun” sau să decidă dacă ceva este 
„bun” sau „rău”. 
Va fi important să înțelegeți ce tip de întrebări ați pus deja în sala de 
clasă. Probabil că veți pune o varietate de întrebări direcționate și 
deschise pe parcursul zilei de școală, în diferite clase, deși va depinde 
de subiectul sau proiectul dvs. 
Întrebările deschise, în mod normal, au mai multe răspunsuri corecte 
și permit elevilor să abordeze întrebarea din diferite puncte de vedere. 
Le cere elevilor să investigheze înainte de a răspunde la întrebare. 
Așadar, iată care sunt pașii principali pentru a vă organiza munca la 
clasă:  

● Brainstorming cu elevii pe baza unei ÎNTREBĂRI DE CARE DUCE LA 
ALTE ÎNTREBĂRI. 
● Introducere la ÎNTREBARE: pot fi doar informații orale, un PowerPoint 
sau un videoclip. 
● Link-uri pentru informații utile și/sau cărți de învățat în funcție de 
lucrurile pe care elevii trebuie să le învețe. Obiectivul este să-i ajute să 
ofere o anumită orientare pentru cercetarea lor. 
● Evaluare forma vă despre unitatea de învățare, conform 
curriculumului și materiei 
 

Materiale 
necesare 

● Un calculator pentru profesor 
● Un proiector în sala de clasă 

● Tablete, computere sau telefoane mobile cu conexiune la 
internet 

● Cărți din bibliotecă școlară 

 

Descrierea 
metodei 

Educația este un proces prin care nu doar construim încrederea 
elevilor în ei înșiși, ci și le alimentăm curiozitatea față de lumea din 
jurul lor și despre rolul lor în ea. Profesorii creativi își folosesc 
creativitatea pentru a proiecta lecții inovatoare, pentru a crea medii 
de clasă stimulatoare și pentru a-și angaja elevii în proiecte 
interesante. Profesorul trebuie să promoveze libertatea și dragostea 
pentru muncă pentru a pregăti elevii pentru viitor și a-i încuraja să 
devină inovativi. Elevii trebuie să „învețe să învețe”. 



 

 

 Crearea unei atmosfere de clasă în care căutarea și rezolvarea 
problemelor este binevenită, predând atât cooperarea, cât și 
independența și încurajând interogarea și experimentarea. 
Deci, metodologia viitoare de predare la clasă se bazează pe următorii 
pași: 
a) Profesorul este orientator/mediator. Sarcina lui nu este de a preda, 
ci de a ajuta elevii să obțină singuri informațiile. 
b) Primul pas: ÎNTREBARE CARE SĂ DUCĂ LA CERCETARE - Fiecare 
moment de lucru începe printr-un brainstorming, astfel încât elevii să 
se simtă motivați pentru muncă.  
c) Pasul doi: INVESTIGARE – Profesorul poate oferi câteva link-uri 
pentru a-i ajuta pe elevi să găsească informații utile, deși le pot găsi 
singuri. 
d) Pasul trei: CREAȚI - Elevii au colectat informațiile, având în vedere 
întrebarea motrice și câteva link-uri sau materiale suplimentare 
oferite de profesor. Apoi, își pregătesc opinia pe baza anchetei deja 
făcute. 
e) Pasul patru: SCHIMB – Ca lucru de grup, elevii își schimbă ideile cu 
alți colegi, despre munca depusă. Această situație îi aduce într-o 
revizuire despre lucrurile pe care trebuie să le învețe. 
f) Pasul cinci: PREZENTARE – În grup sau individual, în funcție de 
obiectivele din clasă, elevii își prezintă lucrarea finală. La finalul 
fiecărei prezentări, trebuie ca toți elevii să reflecteze la ce s-a discutat 
în clasă. 
g) Pasul șase: EVALUARE FORMATIVĂ – profesorul cere elevilor să-și 
facă evaluarea formativă, de preferință pe baza unui instrument 
online. 
 



 

 

Instrucțiuni 
generale  

Ghid de metodologie de predare viitoare (exemplu):  

1. Pregătirea întrebării: faceți întrebarea captivantă. Cele mai bune 
întrebări sunt ușor de înțeles și interesante. Ele stimulează curiozitatea, 
făcându-i pe elevi dornici să exploreze răspunsurile. Folosiți  
MENTIMETER pentru a face brainstorming și a discuta rezultatele cu 
elevii. Faceți clic pe:  https://www.mentimeter.com/  
și introduceți numărul de cod dat de dvs. Doar profesorii trebuie să se 

înscrie.  

2. Activități ce promovează creativitatea și competențele de gândire 
critică: pe baza opiniilor elevului: prezentați câteva idei și alegeți ce 
întrebare motrice este adecvată activității planificate, conform 
curriculum-ului. 
Câteva exemple care pot fi folosite: 
  
http://www.escolasdesesimbra.pt/moodle1/course/view.php?id
=75 

 



 

 

 3. Câteva linkuri pentru a-i ajuta pe elevi cu cercetarea lor:  

 https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4  

sau  

https://www.youtube.com/watch?v=Y3gqoDUtmt4  

sau 

https://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs   

TEXT DE LA NASA:   

https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming  
 
4. Cercetare: în grup sau individual, în funcție de situație, elevii își 
pregătesc munca și studiul. De asemenea, pot folosi biblioteca școlii 
unde pot găsi cărți interesante de învățat sau chiar cartea lor de 
școală. 
5. După ce și-au adunat lucrurile de învățat, ar trebui să facă schimb 
de informații cu un alt grup din clasă, astfel încât să își poată 
îmbunătăți munca finală. 
6. În cele din urmă, ei ar trebui să prezinte lucrările clasei, folosind un 
anumit tip de prezentare orală sau digitală, în funcție de situație. 
7. După observarea tuturor prezentărilor din clasă, profesorul le cere 
elevilor să facă, individual, o evaluare formativă online, folosind 
QUIZIZZ: 

https://quizizz.com/join  
 
Faceți clic, introduceți numărul de cod și numele dvs 
a) Elevii de gimnaziu (10 întrebări) 
b) Elevii de primară (9 întrebări) 
 
 
Video instructiv despre viitoarea metodologie de predare la clasă: 

 
https://youtu.be/5H6SDyouvHs  



 

 

Experimente, 
efectuate în 
diferitele școli 
implicate în 
proiect 

Planuri de lecție adaptate cu instrumentul: 

Orice subiect științific - Carte de povești - Vitor Costa – Portugalia 

Geografie Tren aventură - Vitor Costa – Portugalia 

Geografie+Engleză – Italia 

IT - Vitor Costa – Portugalia 

Științe sociale - Timbre, bucăți mici din lume - Vitor Costa – Portugalia 

Științe sociale Înțelege-te pe tine însuți - Vitor Costa - Portugalia 

Instrumente de 
evaluare  

Întrebări pe care un profesor le poate folosi pentru a-și 
monitoriza progresul cu acest instrument și pentru a stabili 
utilitatea și fezabilitatea acestuia: 
A fost greu să vii cu întrebări legate de subiectele pe care le 
predai? 
După introducerea activităților, a fost mai ușor sau mai greu 
pentru elevi să înțeleagă și să se interacționeze cu materialul? 
Cât de nerăbdători erau ei să participe? 
Care este motivația învățării după lecție? Au existat modificări? 
Personal ați prefera să aveți mai multe lecții de acest tip sau să 
vă întoarceți la lecțiile tradiționale? 
Cum ați evalua utilitatea instrumentului? 
Ce feedback ați primit de la studenți? 
Lecția adaptată a distras mai mult atenția decât lecția obișnuită? 
A existat o modificare a notelor elevilor, după folosirea abordării 
adaptate? A existat o creștere a reținerii informațiilor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexe 
 
Anexa 1 Stiluri de învățare 
 

I. Care sunt diferitele stiluri de învățare și de ce sunt importante pentru abordările 
optime de predare? 

 
Pentru a atinge obiectivele stabilite în proiect și pentru a putea oferi profesorilor nu doar un 
set de instrumente pe care să-l aplice în munca lor de zi cu zi, ci și îndrumări cu privire la 
instrumentele care vor fi cele mai eficiente în sala de clasă, primul pasul de făcut este de a 
evalua diferitele stiluri de învățare ale elevilor. 
 
După cum am discutat mai sus, fiecare persoană este unică și această unicitate transcende și 
în modul în care învățăm. Pentru ca profesorul să poată transfera în mod optim informațiile 
către clasă, el/ea trebuie să fie conștient de diferențele dintre elevi. 
 
Conform teoriei inteligenței multiple a lui Howard Gardner, există șapte stiluri de învățare. 
Totuși, în scopul acestui proiect și al eficienței în clasă, recomandăm o concentrare pe cele 
patru categorii principale și anume: Cursanți vizuali, auditivi, kinestezici și cursanți de 
citire/scris. 
 
 
What does each of these learning styles comprise of? 

 
1. Cursanți vizuali  

Cum să recunoașteți cursanții vizuali din clasa dvs.: Când un elev este înclinat vizual, el/ea 
vede/ observă lucruri prima dată, inclusiv imagini, diagrame, instrucțiuni scrise și multe altele. 
Adesea ei schițează în caiete, folosesc culori diferite pentru notițe, fac liste scurte și la obiect 
etc. 

Cum să vă adresați cursanților vizuali: Utilizarea tablei albe/negre este importantă atunci 
când predați acestui tip de studenți. Trebuie folosite oportunitățile de desen și diagrame. Alte 
materiale vizuale, cum ar fi imagini și videoclipuri scurte, precum și prezentări powerpoint și 
fișe cu mai multe culori și fonturi distincte. Asigurați-vă că oferiți studenților timp și spațiu 
pentru a absorbi informațiile. 

Sfaturi despre strategiile de învățare care pot fi recomandate studenților: 

● Utilizați diagrame, grafice și schițe. 

• Redesenați paginile din memorie. 

• Înlocuiți cuvintele importante cu simboluri sau inițiale. 

• Evidențiați termenii cheie importanți în culorile corespunzătoare. 

 



 

 

 
2. Cursanți auditivi 

Cum să recunoașteți cursanții auditivi din clasa dvs.: dacă un elev este un cursant auditiv, va 
tinde să învețe mai bine atunci când materia este întărită de sunet. Preferă să asculte decât să 
ia notițe, să citească cu voce tare și chiar să își facă notițe vocale. Potrivit cercetătorilor, ei 
vorbesc, de asemenea, mai mult în clasă și au tendința de a repeta întrebările înainte de a le 
răspunde, iar în unele cazuri pot fi mai lenți în citire. 

Cum să satisfaci elevii auditivi: Acest tip de studenți prosperă în timpul discuțiilor. Muzica ca 
stimul de fundal în timpul unei prelegeri sau al cursului poate fi de ajutor, precum și 
înregistrările acolo unde este cazul. De asemenea, se recomandă ca în timpul orei să fie 
implicați, fiind rugați să repete concepte noi. 

Sfaturi despre strategiile de învățare care pot fi recomandate studenților: 

• Înregistrați notițele rezumate și ascultați-le pe bandă. 

• Vorbește. Aveți o discuție cu alții pentru a vă extinde înțelegerea unui subiect. 

• Recitiți-vă notițele și/sau tema cu voce tare. 

• Explicați-vă notițele colegilor de cursanți „auditivi”. 

 

 
3. Cursanți kinestezici 

Cum să recunoașteți cursanții kinestezici în clasa dvs.: cursanții kinestezici, cunoscuți și sub 
denumirea de cursanți tactili, învață prin experiență sau făcând lucruri. Ei preferă să se implice 
în experimente (să zicem la cursuri de chimie sau fizică), pot profita de construcția de obiecte 
sau de manipularea instrumentelor. De asemenea, sunt predispuși să aibă nevoie de mișcare 
și sunt buni la sport. 

Cum să vă adresați cursanților kinestezici: Aceste tipuri de studenți trebuie să fie implicați 
activ în clasă. De exemplu, o abordare sugerată este de a instrui elevii să joace o anumită scenă 
dintr-o carte sau dintr-o lecție pe care o predați. A avea exemple fizice de elemente ale lecției 
se poate dovedi a fi vital. Odată ce cursanții kinestezici pot simți fizic ceea ce studiază, ideile 
abstracte și conceptele dificile devin mai ușor de înțeles. 

Sfaturi despre strategiile de învățare care pot fi recomandate studenților: 

• Folosiți exemple din viața reală, aplicații și studii de caz în rezumatul dvs. pentru a vă ajuta 
cu concepte abstracte. 

• Refaceți experimente sau proiecte de laborator. 

• Utilizați imagini și fotografii care ilustrează ideea dvs. 

 

 
4. Cursanți care citesc/scriu 



 

 

Cum să recunoașteți cursanții care citesc/scriu din clasa dvs.: așa cum sugerează titlul tipului, 
acești elevi se bazează pe scris și citit pentru a învăța. Acest lucru sugerează că au tendința de 
a se exprima mai bine prin scris, sunt cititori rapizi și dornici și, spre deosebire de cei care 
învață vizual, iau notițe mai lungi. De obicei, ei trebuie să scrie ceva pentru a-și aminti. 

Cum sa satisfaceți cursanții care se bazează pe scris/citit: Acest lucru corespunde cel mai mult 
așa-numitului sistem de învățământ tradițional. Ce se poate recomanda aici, dacă elevii care 
se încadrează în acest grup, este să scrie în loc să facă o prezentare, sau dacă au nevoie de mai 
mult timp pentru a scrie lucrurile, acest lucru ar trebui permis și ar duce la rezultate mai bune. 
De asemenea, includerea textului atunci când utilizați diagrame sau diagrame ar putea fi 
benefică. 

Sfaturi despre strategiile de învățare care pot fi recomandate studenților: 

• Scrieți, scrieți și rescrieți-vă cuvintele și note. 

• Reformulați ideile principale pentru a obține o înțelegere mai profundă 

 

II. Ghid pentru utilizarea chestionarului  
 
Așa cum am menționat mai sus, înțelegerea faptului că există diferite tipuri de cursanți și a 
putea face distincția între ei este importantă și poate duce la o experiență de clasă mai 
eficientă, dar și mai dinamică și interesantă atât pentru profesori, cât și pentru studenți. De 
cele mai multe ori, totuși, elevii înșiși nu sunt conștienți de ce tip de elev sunt sau pot să nu 
aibă trăsături suficient de distincte pentru ca profesorul să le observe pur și simplu. De 
asemenea, într-o sală de clasă în care sunt folosite doar abordările tradiționale ale sistemului 
de învățământ, poate fi și mai dificil să faci această distincție. Pentru a sprijini profesorii în 
acest proces, a fost elaborat un chestionar bazat pe mai multe rezultate, care se bazează pe 
cercetare. Obiectivele chestionarului sunt: 

● De a crește gradul de conștientizare a profesorilor cu privire la profilul sălii de clasă într-
un interval scurt de timp 

● De a permite profesorilor să selecteze cele mai potrivite instrumente și metode pe care 
să le folosească, pe baza profilului respectiv 

● De a crește gradul de conștientizare a elevilor cu privire la propriile preferințe de stil de 
învățare 

● De a încuraja elevii să extindă stilurile de învățare pe care le folosesc 
● De a ajuta elevii să se cunoască între ei și să promoveze respectul și conștientizarea 

diversității în stilurile de învățare 
 

1. Cum ar trebui să fie prezentat chestionarul? 
● Alocați suficient timp pentru chestionar. Timpul recomandat este: …….. 
● Explicați elevilor că fiecare este diferit și unic în modul în care învață. 
● Împărtășiți înțelegerea dvs. despre aceasta și explicați clar că doriți să le oferiți cea mai 

utilă și eficientă experiență de învățare. 
● Explicați-le că vor trebui să completeze un scurt chestionar. Nu există răspunsuri corecte 

sau greșite. Ei ar trebui să răspundă sincer, deoarece acest lucru ar fi util pentru ei să-și 
folosească punctele forte, precum și pentru tine. 



 

 

 
2. Chestionarul este însoțit de un ghid suplimentar pentru evaluarea rezultatelor. 
 
3. Evaluarea răspunsurilor și pașii următori 
● După distribuirea chestionarului și trecerea peste rezultate, se recomandă să purtați o 

discuție, fie cu clasa în grup, fie individual. Fiecare descriere a stilului de învățare trebuie 
citită cu voce tare, astfel încât toți să înțeleagă conținutul. Permiteți acoperirea oricăror 
întrebări care apar în timpul acestui proces. Elevii ar trebui să fie conștienți de rezultatele 
lor. Părinții ar trebui informați, astfel încât să îi folosească ca ghid pentru studiile acasă, 
dacă este necesar. 

● Este recomandat să se întocmească un grafic cu rezultatele generale, astfel încât să aveți 
o imagine de ansamblu asupra profilului clasei și să puteți selecta abordările potrivite 
pentru viitoarea dvs. predare. 

● Încurajați-i pe elevi să încerce alte stiluri de învățare și să extindă modurile în care preiau 
informații noi. Acest lucru se poate face într-o manieră informală. Elevii pot schimba între 
ei tehnicile lor preferate și cele mai eficiente de învățare. Amintiți-le elevilor că sarcinile 
care nu par potrivite preferințelor lor de stil îi vor ajuta să depășească zona de confort 
obișnuită, extinzându-și potențialul de a se adapta la diferite situații de învățare și de 
lucru. 

● Dacă este necesar, chestionarul poate fi distribuit din nou, după o perioadă semnificativă 
de timp pentru a vedea dacă există schimbări în stilurile de învățare și/sau dacă elevii au 
extins gama de metode de învățare pe care le folosesc. 

 
 
Chestionar asupra tipului de învățare 

 
Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările. Alegeți răspunsul care vă descrie cel mai bine 
preferințele. Vă rugăm să selectați doar una dintre opțiunile pentru fiecare întrebare. Și nu 
uitați, nu există răspunsuri corecte sau greșite! 

 
1. Îmi amintesc ceva nou cu ajutorul: 

a. Discuției cu cineva sau ascultând o înregistrare/podcast 
b. Scrisului 
c. Urmărind un videoclip despre asta 
d. Punerii în practică 

 
2. În timpul unei ore, tind să: 

a. Iau cât mai multe notițe pot 
b. Urmăresc profesorul și ce prezintă el/ea 
c. Mă mișc și mă implic în clasă 
d. Îl ascult pe profesor 

 
3. Când ascult o melodie, eu: 



 

 

a. Vizualizez videoclipul 
b. Citesc versurile 
c. Cântăm împreună cum știu fiecare cuvânt 
d. Încep să dansez 

 
 

4. Dacă vreau să aflu despre un subiect nou care mi se pare interesant, eu: 
a. Găsesc un articol 
b. Vorbesc cu cineva care știe despre asta 
c. Găsesc o diagramă care utilizează hărți și grafice pentru a o descrie 
d. Mă duc la un curs pe acea temă 

 
5. Când vorbesc cu cineva, eu: 

a. Ascult cu atenție ce spune el/ea 
b. Îi urmăresc gesturile mâinii și fața 
c. Planific ce activitate putem face împreună 
d. Încerc să îmi amintesc numele lui/ei și mă gândesc că trebuie să-l notez 

 
 
6. Când vreau să găsesc un loc și nu am internet pe telefon, eu: 

a. Sun pe cineva să-mi explice cum să ajung acolo 
b. Găsesc o hartă de hârtie și o urmez 
c. Cer o locație din apropiere pe care o cunosc 
d. Rog pe cineva să vină cu mine 

 
 
7. Când iau notițe în clasă, eu: 

a. Nu iau notițe  
b. Iau notițe lungi - aproape toată lecția 
c. Prefer să ascult sau să fac înregistrări 
d. Iau notițe scurte, la obiect. Folosesc culori diferite 

 
8. Când profesorul atribuie teme, aș prefera dacă: 

a. Explică în clasă, în detaliu despre ce este sarcina 
b. Oferă o explicație detaliată în scris 
c. Oferă un videoclip sau o prezentare a sarcinii 
d. Oferă un exemplu 

 
 
9. Când mă uit la un film străin, : 

a. Nu-mi pasă dacă nu înțeleg tot ce spun ei 
b. Ascult cu atenție, pentru a nu pierde niciun cuvânt sau coloana sonoră 
c. Fac multe pauze 
d. Citesc subtitrarile tot timpul 

 
 



 

 

10. Când am un proiect de grup, eu: 
a. Prefer ca fiecare să-și scrie propria parte separat 
b. Prefer să avem discuții lungi și vorbim totul până când suntem de acord 
c. Prefer ca toată lumea să se pregătească și apoi facem schimb de materiale 
d. Prefer să ne întâlnim și să lucrăm în același timp 

 
 
11. Când studiez pentru un test de matematică acasă, eu: 

a. Examinez grafice și ilustrații 
b. Folosesc contoare sau blocuri pentru a exersa abilitățile 
c. Rog pe cineva să mă verifice cu privire la materia pe care o am de învățat 
d. Fac teste practice scrise 

 
 

12. Cele mai simple întrebări de testare sunt cele care: 
a. Îmi sunt citite cu voce tare 
b. Sunt probleme descrise în cuvinte 
c. Îmi cer să folosesc un instrument precum o riglă sau un calculator 
d. Includ diagrame sau exemple de imagini 
 

13. Genul meu preferat de proiect este: 
a. Un proiect de artă 
b. Un proiect muzical 
c. Un raport de carte 
d. Un experiment științific 

 
 
14. Am învățat să merg pe bicicletă prin: 

a. Privind un frate sau un prieten făcând asta 
b. Ascultându-mi părintele spunându-mi cum 
c. Citind despre cum să mergi pe bicicletă 
d. Urcând pe bicicleta si încercând 

 
 
15. În proiectele de grup sunt persoana care: 

a. Adună proviziile necesare 
b. Vorbește mai mult decât toți ceilalți 
c. Ia notițe 
d. Desenează imaginile sau diagramele 

 
 
16. Când încerc să-mi amintesc numărul de telefon al cuiva, eu: 

a. îl ascult o dată și țin minte 
b. Trebuie să-l notez 
c. Îmi folosesc mâinile pentru a duplica cifrele 
d. Trebuie să-l vizualizez în capul meu 



 

 

 
 
17. Când citesc o carte: 

a. Ajută să-mi folosesc degetul ca indicator când citesc pentru a-mi păstra locul 
b. Sunt rapid și nu mă pot opri până nu termin capitolul 
c. Îmi imaginez cum arată toate personajele 
d. Ascult cărți audio 

 
 

18. Când mă gândesc la ceea ce am făcut ieri, cel mai probabil îmi amintesc: 
a. O poză 
b. Un sunet 
c. Persoana cu care am fost și ce am făcut 
d. Cuvinte pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat 

 
 

19. Când vreau să mă relaxez, eu: 
a. Citesc o carte sau un articol 
b. Ies afară și fac activități 
c. Vizionez un film sau joc un joc video 
d. Ascult muzică 

 
20. Când învăț un nou joc multiplayer, tind să: 

a. Merg înainte și încerc să joc 
b. Cer explicații 
c. Citesc mai întâi instrucțiunile și regulile 
d. Îi urmăresc pe alții cum se joacă și apoi mă alătur 

 
 
 

CHESTIONAR DE EVALUARE A STILULUI DE ÎNVĂȚARE  

Doar pentru profesori 

În tabelul de mai jos, veți găsi stilul de învățare corespunzător pentru fiecare răspuns la 
întrebare. Marcați răspunsurile selectate de către student și rezumați. Cel care predomină 
este stilul lor de învățare dominant. Există cazuri în care două stiluri de învățare au scoruri 
egale sau apropiate - ceea ce sugerează că elevul are o gamă mai largă de tehnici de învățare.  

Vizual: V 

Auditiv: A 

Kinestezic: K 

Citire/Scriere:  C/S 



 

 

Întrebare
  

Răspuns 
A 

Răspuns 
B 

Răspuns 
C 

Răspuns 
D 

Selectat 

1.  A C/S V K  
2. C/S V K A  
3. V C/S A K  
4. C/S A V K  
5. A V K C/S  
6.  A C/S V K  
7. K C/S A V  
8. A C/S V K  
9. V A K C/S  
10. C/S A V K  
11. V K A C/S  
12. A C/S K V  
13. V A C/S K  
14. V A C/S K  
15.  K A C/S V  
16.  A C/S K V  
17.  K C/S V A  
18.  V A K C/S  
19.  C/S K V A  
20.  K A C/S V  

Distribuție totală:  

V:………………. 

A:………………. 

C/S:………………. 

K:………………. 

Tip de învățare:……………………………………………………………………………………. 

Următorul tabel rezumă principalele caracteristici observabile care indică cele patru stiluri de 
învățare. Acesta oferă un mijloc informal de evaluare a abordării preferate sau dominante a 
învățării. Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o listă exhaustivă și se pot manifesta și alte 
caracteristici. 

 

 

 

MODALITATE VIZUAL AUDITIV KINESTEZIC 
(Practic) Citire/Scriere 



 

 

STIL DE 

ÎNVĂȚARE 

PREFERAT 
 

Învață văzând sau 
urmărind 
demonstrații. 

Învață prin 
instrucțiuni 
verbale de la 
sine sau de la 
alții. 
 

Învață prin 
practică și prin 
implicare 
directă. 
 

Învață prin luare 
de notițe sau 
citind. 
 

ORTOGRAFIE 

Recunoaște 
cuvintele după 
vedere; se 
bazează pe 
configurații de 
cuvinte. 

Utilizează o 
abordare 
fonică; are 
abilități de 
cuvinte 
auditive.  

Adesea are o 
ortografie 
slabă.  

Ortografie bună; 
de multe ori 
trebuie să scrie 
cuvântul pentru a 
fi sigur de 
ortografie. 

LECTURĂ 

Îi place 
descrierea; 
uneori se oprește 
din citit; se poate 
baza pe imagini; 
concentrare 
intensă. 
 

Îi plac 
dialogurile și 
piesele de 
teatru; evită 
descrierile 
lungi; nu este 
conștient de 
ilustrații; 
mișcă buzele 
sau sub-
vocalizează. 
 

Preferă 
poveștile în 
care acțiunea 
are loc 
devreme; se 
agită în timp 
ce citește; nu 
este un cititor 
pasionat. 
 

Îi place să citească 
texte lungi cu 
structuri 
complexe și o 
mulțime de fapte. 
Memorează și 
înțelege astfel de 
informații. 
 

SCRIERE DE 
MÂNĂ 

Tinde să fie bună, 
mai ales când 
este tânăr; 
spațierea și 
dimensiunea sunt 
bune; aspectul 
este important, ia 
note cu coduri de 
culoare. 

Are mai multe 
dificultăți de 
învățare în 
stadiile 
inițiale; tinde 
să scrie ușor. 

Bună inițial, 
dar se 
deteriorează 
când spațiul 
devine mai 
mic; apasă 
mai tare 
instrumentul 
de scris. 

Tinde să fie bună 
și îngrijită. 

MEMORIE 

Își amintește 

chipurile, dar uită 

numele; notează 

Își amintește 
numele, dar 
uită fețele; își 
amintește 
prin repetare 
auditivă. 

Își amintește 
cel mai bine 
ce s-a făcut, 
dar nu ce s-a 
văzut sau s-a 
vorbit 
. 

Bine, mai ales 
fapte care au fost 
citite/scrise. 

 

 

Pentru metodele și abordările care trebuie utilizate pentru fiecare tip de cursant, vă rugăm să 
consultați ghidul de stil de învățare GRT și baza de date a materialelor proiectului. Majoritatea 



 

 

sălilor de clasă vor fi mixte, așa că abordarea optimă este combinarea abordărilor și urmărirea 
rezultatelor.  

 
Referințe și alte resurse suplimentare  

Malvik, C. (2020), 4 Types of Learning Styles: How to Accommodate a Diverse Group of 
Students, as seen at: https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/types-of-
learning-styles/ 

Learning Styles: All Students Are Created Equally (and Differently.), as seen at: 
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/ 

The “learning styles” questionnaire has been compiled in part with resources from  
https://kids.lovetoknow.com/wiki/Learning_Style_Test_for_Children  
 

Anexa 2 Autoevaluarea competențelor cheie 
Adresă către studenți, care duce la chestionarul în sine: 
 
Stimați studenți, competențele cheie, adică competențele care sunt de importanță cheie, 
reprezintă o colecție de cunoștințe, abilități și atitudini, care îi ajută pe cursanți să atingă 
dezvoltarea personală și mai târziu în viață să găsească un loc de muncă satisfăcător și să 
participe activ la toate aspectele vieții sociale. Nu trebuie să ne așteptăm să fim perfecți în 
toate, dar ar fi bine să fim conștienți de punctele noastre forte și punctele slabe, pentru a ști 
în ce domenii putem găsi cele mai bune oportunități pentru noi înșine și unde trebuie să facem 
un efort suplimentar pentru pentru a ne face și mai folositori. Vă rugăm să citiți cu atenție 
toate categoriile pentru fiecare dintre competențe. Pentru fiecare categorie, dați răspunsul 
care corespunde cel mai bine nivelului dumneavoastră de competență, conform propriei 
opinii. Acesta nu este un test. Nu vor fi note. Rezultatele sunt anonime. 
 
  
Competențe lingvistice (limba maternă) 

Descriere Comunicarea în limba maternă este capacitatea de a exprima și interpreta 
concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii atât în formă orală, cât și scrisă 
(ascultat, vorbit, citi, scris) și de a interacționa lingvistic într-un mod adecvat și 
creativ într-o gamă completă a contextelor sociale și culturale; în educație / 
formare, acasă și timp liber. 

Pot să înțeleg fraze și cele mai utilizate cuvinte legate de domenii de importanță personală. Pot 
citi texte foarte scurte și simple. Pot comunica în sarcini simple și de rutină folosind informații 
simple despre subiecte și activități familiare. Pot descrie în cuvinte simple familia mea și alte 
persoane. Pot scrie notițe și mesaje scurte, simple. 

 

Pot să înțeleg principalele puncte ale vorbirii standard, clare, cu privire la chestiuni familiare, 
auzite adesea în școală sau în timpul liber etc. Înțeleg texte care utilizează un limbaj de zi cu zi. 
Pot să fac față majorității situațiilor în timp ce călătoresc într-o zonă în care se vorbește limba. 
Pot să conectez fraze scurte într-un mod simplu pentru a descrie experiențe și evenimente, 

 



 

 

visele, speranțele și ambițiile mele. Pot scrie un text simplu, corelat cu subiecte care îmi sunt 
familiare sau de interes personal. 

Pot să înțeleg discursuri extinse și să urmăresc linii de argumentare complexe, doar dacă  
subiectul este familiar. Pot citi materiale legate de problemele actuale, în care autorii adoptă 
atitudini sau puncte de vedere particulare. Pot să mă exprim fluent și spontan. Pot prezenta 
descrieri clare și detaliate despre o gamă largă de subiecte, legate de domeniul meu de interes. 
Pot scrie un text clar și detaliat despre o gamă largă de subiecte legate de interesele mele. 

 

Pot să înțeleg discursuri extinse chiar dacă acestea nu sunt structurate în mod clar, chiar și atunci 
când relațiile sunt doar implicite și nu sunt semnalate în mod explicit. Pot să înțeleg texte lungi 
și complexe, apreciind distincțiile de stil. Pot să mă exprim fluent și spontan fără a  avea erori 
gramaticale. Pot prezenta descrieri clare și detaliate ale subiectelor complexe care integrează 
subteme, dezvoltând puncte particulare și completând cu o concluzie adecvată. Pot să mă 
exprim printr-un text clar, bine structurat, exprimând puncte de vedere. 

 

 
 
 
Competențe lingvistice (într-o limbă străină) 

Descriere Comunicarea în limbile străine este capacitatea de a exprima și interpreta 
concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii atât în formă orală, cât și scrisă 
(ascultare, vorbire, citire, scriere) și a  interacționa lingvistic într-un mod adecvat 
și creativ într-o gamă completă a contextelor sociale și culturale; în educație / 
formare, acasă și timp liber, precum și în mediere și înțelegere interculturală. 

Pot să înțeleg cuvinte familiare și propoziții elementare. Pot citi nume familiare, cuvinte și 
propoziții foarte simple. Pot interacționa într-un mod simplu. Pot folosi fraze și propoziții simple 
pentru a descrie unde locuiesc și oamenii pe care îi cunosc. Pot scrie o carte poștală simplă și 
scurtă; de exemplu, să trimit felicitări de sărbători. 

 

Pot să înțeleg fraze și cele mai utilizate cuvinte legate de domenii de importanță personală. Pot 
citi texte foarte scurte și simple. Pot comunica în sarcini simple și de rutină care necesită un 
schimb simplu și direct de informații despre subiecte și activități familiare. Pot folosi o serie de 
propozitii pentru a descrie în termeni simpli familia mea și alte persoane. Pot scrie notițe și 
mesaje scurte, simple. 

 

Pot să înțeleg principalele idei în vorbirea standard, cu privire la chestiuni familiare întâlnite în 
mod regulat în școală sau timp liber. Pot să înțeleg textele care constau, în principal, în limbaj 
de zi cu zi. Pot să fac față majorității situațiilor care pot apărea în timp ce călătoresc într-o zonă 
în care se vorbește limba respectivă. Îmi este ușor să conectez fraze  pentru a descrie experiențe 
și evenimente, visele, speranțele și ambițiile mele. Pot scrie un  text simplu, corelat cu subiecte 
care îmi sunt familiare sau de interes personal. 

 

Pot să înțeleg discursuri și prelegeri extinse și să urmăresc chiar și linii de argumentare 
complexe, dacă subiectul este familiar. Pot citi materiale legate de problemele contemporane, 
în care autorii adoptă atitudini sau puncte de vedere particulare. Pot interacționa cu un grad de 
fluență și spontaneitate care face posibilă interacțiunea regulată cu vorbitorii nativi. Pot 
prezenta descrieri clare și detaliate despre o gamă largă de subiecte legate de domeniul meu de 
interes. Pot scrie un text clar și detaliat pe o gamă largă de subiecte legate de interesele mele. 

 

 
 



 

 

 
 
Competențe matematice, științifice și tehnologice 

Descriere Competențele matematice și competențele de bază privind știința și tehnologia 
reprezintă capacitatea de a dezvolta și aplica gândirea matematică pentru a 
rezolva o serie de probleme în situațiile de zi cu zi, cu accentul pus pe proces, 
activitate și cunoștințe. 

În viața mea de zi cu zi folosesc instrumente matematice de bază (calcul, procent, măsurare ...) 
în anumite situații, pentru care pot recurge la proceduri experimentale. Altfel am nevoie de 
sprijin. Am câteva cunoștințe legate de noțiuni științifice și tehnologice bazate pe experiență. 

 

În viața mea de zi cu zi, pot alege și folosi în mod autonom instrumentele matematice de care 
am nevoie. Pot identifica întrebări științifice și tehnologice și, dacă cunoștințele mele nu sunt 
suficiente, caut informații / date suplimentare. 

 

În viața mea de zi cu zi, în fața unei situații neobișnuite, pot planifica noi strategii de rezolvare 
care să integreze toate cunoștințele / abilitățile mele. Pentru a face față problemelor științifice 
/ tehnologice, folosesc principiile de bază ale diferitelor științe și pot prevedea rezultatele unei 
decizii sau ale unei acțiuni. 

 

În fața unor situații complexe referitoare la viața mea de zi cu zi, identific structura problemei 
și o reprezint (prin scheme, grafice, formule); Iau în considerare diferite strategii de rezolvare 
și aleg cea mai eficientă soluție matematică. Caut date și informații despre probleme generale 
(sociale, de mediu, de sănătate), interpretându-le și evaluându-le, și recunosc oportunitatea de 
a lua decizii bazate pe fapte. 

 

 
 
Competențe Digitale 

Descriere Competențele digitale implică utilizarea încrezătoare a tehnologiei societății 
informaționale și, prin urmare, abilități de bază în tehnologia informației și 
comunicațiilor (TIC). 

Folosesc ocazional dispozitive și tehnologii de comunicații digitale (de exemplu TV, telefon, 
tabletă, computer, bancomat, internet, skype etc.), când este necesar. 

 

Folosesc zilnic funcțiile de bază ale dispozitivelor și tehnologiilor de comunicații digitale pentru 
plăcere, pentru sarcini domestice sau școlare. 

 

Folosesc zilnic dispozitive și tehnologii de comunicații digitale, pentru plăcere, pentru sarcini 
casnice sau pentru educația mea. Pot adapta și personaliza funcțiile acestor dispozitive în 
funcție de nevoile și preferințele mele. 

 

Folosesc zilnic dispozitive și tehnologii de comunicații digitale, pentru plăcere, pentru sarcini 
casnice sau pentru educația mea. Pot rezolva singur problemele apărute și fac față provocărilor, 
pot gestiona diferite dispozitive și software, le pot modifica și îmbunătăți caracteristicile. 

 

 
 
 
 



 

 

Competențe de învățare 

Descriere Competența de învățare este legată de capacitatea de a urmări și organiza 
propriul proces de învățare, fie individual, fie în grup, în funcție de nevoi și 
conștientizând metodele și oportunitățile. 

Pot folosi foarte limitat aceste competențe pentru a învăța ceva nou, care nu este ales după 
propria judecată. Pot efectua sarcini simple folosind competențele de învățare într-un context 
bine structurat și ghidat (adică în sala de clasă de către educator) și am nevoie de mult ajutor 
pentru a reuși. De exemplu: scriu o întâmplare într-un jurnal dacă educatorul, în clasă, îmi spune 
să o fac, unde și cum; adică, atunci când educatorul este cel care îmi selectează abilitatea, timpul 
și modul de a o face. 

 

Pot folosi aceste competențe pentru a dobândi noi aptitudini, dar fără un criteriu de selecție 
puternic. Pot să îndeplinesc sarcini și să rezolv probleme obișnuite într-un context structurat - 
în sala de clasă ... - folosind competențele de învățare și solicitând educatorului ajutor. De 
exemplu: rugându-l pe educator să mă ajute să organizez în dosare materialele de învățare 
folosite la clasă, precum fotocopii, rezumate etc. 

 

Pot folosi aceste competențe pentru a învăța abilități selectate după un anumit criteriu. Pot 
îndeplini sarcini și rezolva probleme selectând și aplicând competențele pentru a învăța într-un 
context mai flexibil și pot căuta îndrumări în diferite surse (educator, colegi de clasă, note de 
clasă, materiale de clasă ...). De exemplu, pentru a folosi biblioteca (context mai puțin structurat 
sau mai flexibil) caut ajutor în diferite surse: educator, bibliotecari, colegi de clasă, alți utilizatori 
ai bibliotecii. Îmi pun întrebările corespunzătoare pentru a afla cum să găsesc cartea pe care o 
caut. 

 

Pot folosi o gamă largă de abilități dobândite, selectând singur pe care să le folosesc. Pot să 
îndeplinesc sarcini și să găsesc soluții la probleme specifice într-un anumit domeniu de muncă 
sau studiu, folosind competența pentru a învăța fără ajutor, atât în contexte structurate, cât și 
deschise, previzibile și familiare (clasă, studiu individual, bibliotecă ...). De exemplu: în ceea ce 
privește munca în echipă, accept că fiecare coleg de clasă joacă un rol sau îndeplinește o sarcină 
diferită pentru a atinge obiectivul comun, acceptă și realizez sarcina atribuită și împărtășesc 
cunoștințele și experiența mea cu ceilalți, astfel încât toți colegii de clasă beneficiază de ele. 

 

 
 
Competențe sociale și civice 

Descriere Competența socială se referă la competența personală, interpersonală și 
interculturală și la toate formele de comportament care îi echipează pe indivizi 
să participe într-un mod eficient și constructiv la viața socială și profesională. Este 
legată de bunăstarea personală și socială. Este esențială înțelegerea codurilor de 
conduită și a obiceiurilor în diferitele medii în care operează indivizii. 
Competența civilă, și în special cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și 
politice (democrație, justiție, egalitate, cetățenie și drepturi civile), pregătește 
indivizii să se angajeze într-o participare activă și democratică. 

Sunt interesat și mă informez despre activitățile politice, sociale, civice sau de mediu. Apreciez dacă 
oamenii se implică în aceste activități, dar eu nu mă implic activ. 

 

Sunt interesat și informat cu privire la activitățile politice, sociale, civice sau legate de mediu. Îmi 
dezvolt propriile opinii cu privire la inițiativă și subiecte din aceste domenii. 

 



 

 

Eu însumi iau parte la activități politice, sociale, civice sau de mediu și îmi dezvolt propriile idei și 
opinii despre cum îmi place să fiu implicat și în domenii sau activități noi pentru mine. 

 

Sunt implicat în activități politice, sociale, civice sau legate de mediu în mod regulat. Am cunoștințe 
profunde în aceste domenii și îmi place să-mi exprim opiniile în mod public. 

 

 

 

Competențe antreprenoriale și inițiativă 

Descriere Spiritul de inițiativă  și antreprenoriat este abilitatea de a transforma ideile în 
acțiune, cu accent pe creativitate, inovație și asumarea riscurilor, precum și 
abilitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru a atinge obiectivele. 
Dezvoltarea competențelor în aceste domenii vă va sprijini în a fi conștienți de 
contextul dvs. și a putea profita de oportunitățile din viața voastră. 
Conștientizarea valorilor etice și promovarea bunei guvernări ar trebui să 
însoțească această competență. 

Sunt capabil să gândesc creativ și să vin cu soluții la problemele cu care mă confrunt. Sunt capabil 
să găsesc soluții în cadrul unui grup și să propun idei inovatoare cu ajutorul celorlalți; cu toate 
acestea, nu sunt atât de priceput la punerea în aplicare a acestor idei. 

 

Sunt capabil să gândesc creativ și să vin cu soluții la problemele cu care mă confrunt. Pot veni cu 
idei inovatoare pe cont propriu; cu toate acestea, nu sunt atât de priceput la punerea în aplicare 
a acestor idei. 

 

Sunt capabil să gândesc creativ și să vin cu soluții la problemele cu care mă confrunt. Pot veni cu 
idei inovatoare pe cont propriu. Pot pune aceste idei în acțiune în viața mea personală. 

 

Sunt capabil să gândesc creativ și să vin cu soluții la problemele cu care mă confrunt. Pot veni 
singur cu idei inovatoare și pot îmbunătăți și revizui aceste idei. Pot pune aceste idei în acțiune în 
viața mea personală și socială/ școlară. 

 

 

 

Competențe de exprimare culturală 

 
Descriere 

Exprimarea culturală implică aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, 
experiențelor și emoțiilor într-o serie de medii. Acestea includ muzica, artele 
spectacolului, literatura, artele vizuale și așa mai departe. 

Îmi place când oamenii se exprimă sau participă la activități culturale (muzică, scriere, actorie, 
joacă, design etc.). 

 

Știu, la ce activități culturale aș dori să particip și la care nu. Am o opinie explicită cu privire la 
astfel de chestiuni. 

 

Îmi place să mă angajez în activități culturale și expresive. Îmi place să particip la astfel de 
activități. Particip în mod activ. 

 

Sunt bun în activități culturale expresive. Oamenii pe care îi cunosc îmi cer să fac asta pentru ei 
sau cu ei. Ei cred că mă pricep la asta. 

 

 



 

 

 

Anexa 3: O experiență GRT completă – o lecție despre India, adaptată cu utilizarea tuturor 
instrumentelor 
 

Introducere – explicație a procesului care a avut loc în timpul instruirii online GRT 
 

Training-ul online GRT a avut ca obiectiv formarea tuturor cadrelor didactice participante cu toate 
instrumentele incluse în programul de formare, indiferent de preferința instrumentului inițial pe care 
au declarat-o la începutul implicării în proiect. Ideea din spatele acestui lucru este că extinderea și 
aprofundarea cunoștințelor în toate instrumentele folosite ar debloca un potențial de a oferi 
combinații de instrumente la modificarea planurilor de lecție, ceea ce ar fi extrem de benefic pentru 
grupul țintă final. 

Procesul de instruire online a fost organizat într-o manieră care a condus participanții prin sesiuni 
teoretice, prezentând un instrument, urmată de lucru asincron cu un singur plan de lecție (pe geografia 
indiană, livrat în limba EN) și cu utilizarea instrumentului/ lor care tocmai au fost prezentate. Pentru a 
fi și mai clar, prima zi a instruirii online a fost dedicată prezentării clasei inversate (flipped classroom) 
și a viitoarelor metodologii la clasă. În următoarele câteva zile, participanții au trebuit să lucreze cu 
planul de lecție din India folosind metodologiile de clasă inversată și/sau viitoarele clase și să ofere 
coordonatorilor viziunile lor pentru adaptările lecției. Totodată, coordonatorii, responsabili de 
instrumentele menționate, au fost nevoiți să vină cu propria propunere de adaptări, să sintetizeze 
propunerile de adaptare venite de la profesori și să facă o prezentare întregului grup în cadrul 
următoarei sesiuni online sincrone. 

Așa am trecut prin toate instrumentele, lucrând cu un singur plan de lecție. 

Până la sfârșitul instruirii, experții din proiect observau deja, cu mare plăcere și satisfacție, că profesorii 
amestecau instrumente și ofereau adaptări ale lecției, care nu se puteau limita la un singur instrument. 
Ideile au fost mai mult decât inspiratoare, iar instrumentele s-au împletit în mod durabil în ofertele 
educaționale pe care profesorii participanți le vor folosi cu elevii lor. 

 

 
 

 

 

Planul de lecție original 
 

Titlul planului de lecție / unitate: Geografia Subcontinentului Indian 
Subiect Geografie / Engleză 
Profesor/scoală/țara care a propus planul de 
lecție: 

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti 
I.C. Pier Cironi – Prato Italia 

Nivel Școlar / Clasa a 6-a 



 

 

 
 
Obiectivele și rezultatele învățării 

● Elevii vor învăța numele țărilor, orașelor, munților, râurilor și apelor de pe 
subcontinentul indian. 

● Elevii vor desena o hartă a Indiei. 
● Elevii vor putea localiza toate locurile și caracteristicile de pe hartă. 

Obiective lingvistice 

Elevii vor învăța să pronunțe și să scrie aproximativ 20 de nume proprii. 

Context/argumentare 

Studiul Indiei antice este un standard pentru studiile sociale de clasa a VI-a. Învățarea 
geografiei actuale a Indiei, Pakistanului și a regiunii înconjurătoare servește un scop 
educațional util pentru înțelegerea evenimentelor mondiale actuale și face studiul despre 
lumea antică mai relevant. 

În timpul orei: 

„Bine dragi elevi, deschideți manualul de geografie de la pagina 84. Astăzi vom vorbi despre 
India”: Folosind retroproiectorul, profesorul desenează o hartă rapidă și dezordonată, 
începând cu o formă de V mare. Apoi, folosind o hartă reală a Indiei ca ghid, profesorul 
desenează caracteristicile geografice și denumirile lor. Elevii urmează instrucțiunile 
profesorului și își fac propriile hărți în același timp. Pentru unele caracteristici, elevul învață 
două nume diferite, care sunt afișate între paranteze. 



 

 

 

„India este o vastă peninsula din Asia de Sud, care se extinde în Oceanul Indian și se 
află între latitudine 8”4’ și 37”6’ Nord și longitudine 68”7’ și 97”25’ Est. Face parte 
dintr-o zonă denumită adesea „Sub-continent”. Granițele terestre ale Indiei sunt în 
Nord cu Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Birmania și China. La Vest, Est și Sud este 
înconjurat de mări: Marea Arabiei și Golful Bengal, ambele fac parte din Oceanul 
Indian. 

Suprafața Indiei este de aproximativ 3.287.590 km2. Suprafața Marii Britanii este de 
250,000 km2. Numele India provine de la râul Indus, care se află acum în întregime în 
Pakistan. 

Cuvântul hindi pentru India este Bharat.  



 

 

India reprezintă cea mai mare parte a subcontinentului indian, situat deasupra plăcii 
tectonice indiene, o parte a plăcii indo-australiene. Procesele geologice definitorii ale 
Indiei au început în urmă cu 75 de milioane de ani, când Placa Indiană, pe atunci parte 
a supercontinentului sudic Gondwana, a început o derivă spre nord-est cauzată de 
răspândirea fundului mării spre sud-vest și mai târziu spre sud și sud-est. Placa indiană 
originală supraviețuiește ca India peninsulară, cea mai veche și cea mai stabilă parte 
din punct de vedere geologic a Indiei. Se întinde până la nord, la lanțurile Satpura și 
Vindhya din centrul Indiei.  

Linia de coastă a Indiei măsoară 7.517 kilometri (4.700 mi) în lungime; din această 
distanță, 5.423 de kilometri (3.400 de mile) aparțin Indiei peninsulare și 2.094 de 
kilometri (1.300 de mile) lanțurilor de insule Andaman, Nicobar și Lakshadweep. 
Conform hărților hidrografice navale indiene, litoralul continental este format din 
următoarele: 43% plaje cu nisip; 11% țărmuri pietroase, inclusiv stânci; și 46% mlaștini 
sau țărmuri mlăștinoase.  

Clima indiană este puternic influențată de Himalaya și deșertul Thar, ambele 
conducând la musonii de vară și de iarnă, esențiali din punct de vedere economic și 
cultural. Himalaya împiedică vânturile catabatice reci din Asia Centrală să sufle, 
menținând cea mai mare parte a subcontinentului indian mai cald decât majoritatea 
locațiilor la latitudini similare. Deșertul Thar joacă un rol crucial în atragerea vântului 
musonic din sud-vest, încărcat cu umezeală, care, între Iunie și Octombrie, asigură cea 
mai mare parte a precipitațiilor din India. În India predomină patru grupări climatice 
majore: tropical umed, tropical uscat, subtropical umed și montan. Temperaturile din 
India au crescut cu 0,7 °C (1,3 °F) între 1901 și 2018. Retragerea ghețarilor himalayeni 
a afectat negativ debitul marilor râuri himalayene, inclusiv Gange și Brahmaputra. 
Conform unor previziuni actuale, numărul și severitatea secetelor din India vor crește 
considerabil până la sfârșitul secolului actual. 

Acestea sunt principalele caracteristici:  

● Țări: Sri Lanka (Ceylon), Bangladesh, Pakistan, Afganistan, Nepal, Bhutan, Tibet, 
China.  

● Orașe: Bombay (Mumbai), Calcutta, New Delhi, Agra 
● Râuri: Krishna, Narmada, Godavari, Gange, Indus, Brahmaputra  
● Corpuri de apă: Golful Bengal, Marea Arabiei  
● Alte caracteristici: Himalaya, Muntele Everest, Ghats de Est, Ghats de Vest” 

Metoda de predare 

● Profesorul poate folosi mnemonice pentru a ajuta elevii în procesul de 
amintire:  

● Ganges (suna ca Gandhi);  
● Krishna (sună ca Crăciunul);  
● Bhutan (este la munte, deci trebuie sa porți cizme -boots- acolo);  
● Narmada (suna ca Narnia); etc. 

Evaluare formativa  



 

 

Profesorii pot folosi o hartă desenată manual cu niciunul dintre nume inserat, astfel încât elevii 
să poată fi chestionați cu privire la nume și să-și re-deseneze hărțile din memorie. A doua zi, 
profesorul ar putea da un test, în care fiecare elev trebuie să plece de la o foaie goală. 
Majoritatea dintre ei își vor aminti cu siguranță toate sau majoritatea numelor. 

Materiale 

● Harta detaliată a subcontinentului indian (din carte) 
● folii transparente goale 
● hârtie suplimentară 
● proiector 
● tablă albă 
● markere uscate (pentru notarea numelor și mnemotecilor) 

 

Adaptarea: 
Rezumatul contribuțiilor profesorilor, bazat pe grupul de instrumente Flip the Future + 
Contribuțiile tuturor profesorilor, așa cum au fost furnizate 

Titlul planului de lecție / unitate: Geografia Subcontinentului Indian 
Obiect Geografie / Engleză 
Profesor/scoală/țara care a propus planul de 
lecție: 

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti 
I.C. Pier Cironi – Prato Italia 

Nivel Școlar / Clasa a 6-a 
 

 

Plan de lecție 
tradițional 

Plan de lecție adaptat prin metodologia Flip the 
Future 

Obiectivele și 
rezultatele învățării 

● Elevii vor învăța 
numele țărilor, 
orașelor, munților, 
râurilor și alte ape 
de pe 
subcontinentul 
indian. 

● Elevii vor desena o 
hartă a Indiei. 

● Elevii vor putea 
localiza toate 
locurile și 
caracteristicile de 
pe hartă. 

Obiectivele și rezultatele învățării 

A fost aproape imposibil de standardizat obiectivele de învățare și 
rezultatele indicate în materialele furnizate de participanții la 
Training (obiectivele de învățare și rezultatele depind de modul în 
care profesorii intenționează să structureze lecția) dar aș fi total de 
acord cu Elina Ferdinadova: prea multe obiective pentru o lecție (în 
special pentru o lecție bazată pe Metodologia Flip the Future) 



 

 

Obiective 
lingvistice 

● Elevii vor învăța să 

pronunțe și să scrie 

aproximativ 20 de 

nume proprii. 

Obiective lingvistice 
 
Încă o dată, acestea vor depinde de modul în care este structurată 

lecția (nu ar fi posibilă nicio indicație standard a obiectivelor 

lingvistice) 

 
Context/argumentare 

Studiul Indiei antice este unul dintre standardele pentru studiile sociale de clasa a VI-a. 
Învățarea geografiei actuale a Indiei, Pakistanului și a regiunii înconjurătoare servește un 
scop educațional util pentru înțelegerea evenimentelor mondiale actuale și face studiile 
elevilor despre lumea antică mai relevante. 

Înainte de oră 

Nu este necesară nicio 
activitate specifică înainte de 
curs 

Înainte de oră  

Echipa Greciei: 

Profesorul creează un puzzle video sau găsește unul deja creat cu 
informații despre India, eventual însoțit de un wordwall (perete de 
cuvinte) sau de aplicații de învățare pentru a se asigura că cursanții 
vin la clasă cu suficiente cunoștințe despre India. 

Echipa României: 

Profesorul oferă studenților o serie de link-uri pentru texte 
informative despre India.  

În timpul orei 
 
„Ok dragilor, deschideți 
manualul de geografie de 
la pagina 84. Astăzi vom 
vorbi despre India”: 
 
Folosind retroproiectorul, 
profesorul desenează o 
hartă rapidă și 
dezordonată pe o folie 
transparentă, începând cu 
o formă de V mare. Apoi, 
folosind ca ghid o hartă 
reală a Indiei, profesorul 
desenează caracteristici 
geografice și scrie pe hartă 
numele lor. Elevii îl 
urmează pe profesor și își 

În timpul orei: 

Elevii sunt rugați să efectueze una (sau mai multe) dintre 
următoarele activități: 

1. Studiu pe Internet: 

Todorka Pavlova 

● cine și când a descoperit India? 

● de ce India a fost o țară colonială 

● Ce probleme are populația legate de nutriție și 
îngrijirea sănătății? 
 

2. Brainstorming  
Patrizia Molignano 



 

 

fac propriile hărți în același 
timp. Pentru unele 
caracteristici, elevul învață 
două nume diferite, care 
sunt afișate între 
paranteze. 
 
 

● unicitatea geografică și geologică a Indiei a avut un 
impact asupra climei și societății sale: care sunt 
motivele? 

3. Echipa României (I) 

Profesorul împarte clasa în grupuri și le cere elevilor să citească 
materialele furnizate și să completeze o diagramă informativă 

Echipa României (II) 

● Cercetare 
● Creare 
● Schimb de idei 
● Prezentare 

Echipa Greciei 

Profesorul desenează o hartă a Indiei și fiecare grup vorbește puțin 
despre aspectul pe care l-a studiat deja și încearcă să pună pe hartă 
ceea ce a învățat cu ajutorul profesorilor 

Echipa portugheză 

Profesorul sugerează investigații de grup pe baza unei întrebări și 
oferă elevilor câteva link-uri pentru a sprijini procesul de învățare 

● Elevii își pregătesc munca de grup acasă 
● Elevii își împărtășesc investigația cu alte grupuri 
● Elevii își prezintă clasa finală cu ajutorul instrumentelor TIC 

Elina Ferdinadova (Bulgaria) 

Elevii sunt împărțiți în grupuri: fiecare grup trebuie să se 
concentreze pe o anumită parte a subcontinentului indian, aflând 
care sunt țările din sectorul lor și care sunt capitalele lor. Un 
reprezentant per grup împărtășește ceea ce grupul a descoperit în 
timpul lucrului de grup. 

4. Utilizarea aplicației educaționale 

Margarita Farlinkova (Bulgaria) 

Elevii folosesc aplicațiile de învățare (https://learningapps.org/) 
pentru a căuta informații, pentru a extrage cele mai importante 
informații și pentru a include conceptele principale într-un cuvinte 
încrucișate, un joc de cuvinte pentru găsirea de cuvinte sau un joc 
de potrivire a termenilor și imaginilor. 

Georgina Pepieva (Bulgaria) 

Profesorul invită elevii să-și creeze propria carte electronică 
utilizând BOOKCREATOR.  (https://app.bookcreator.com/sign-in). 



 

 

Elevii au libertate deplină și pot folosi informațiile din 
enciclopedii.            

Examplu: https://tinyurl.com/yckthk9y  

5. Povestirea 

Echipa portugheză 

Profesorul spune o poveste despre influența portugheză în India 
prin descoperirile secolului al XV-lea (Vasco da Gama) 

 

Evaluare formativă 
 
Profesorii pot folosi o hartă 
desenată manual cu niciunul 
dintre nume inserat, astfel 
încât elevii să poată fi 
chestionați cu privire la nume 
și să-și redeseneze hărțile din 
memorie. A doua zi, 
profesorul ar putea da un 
test, în care fiecare elev 
trebuie să plece de la o foaie 
goală. Majoritatea dintre ei 
își vor aminti cu siguranță 
toate sau majoritatea 
numelor. 
 

După clasa 

Evaluarea colegială 

Echipa României 

Profesorul le cere elevilor să facă un test cu 7 întrebări 
pe Quizziz (https://quizizz.com/) pentru ca celelalte 
grupuri să îl facă. 

 

Profesor / Evaluarea cunoștințelor 

● Echipa Greciei 

Profesorul oferă elevilor o temă de chestionar pentru 
a evalua cunoștințele dobândite 

 

● Georgina Pepieva (Bulgaria) 

Profesorul imprimă cartonașe cu imagini despre India, 
astfel încât, prin vizualizare, elevii să consolideze ceea 
ce au învățat. 

 

● Elina Ferdinadova (Bulgaria) 

Mini hartă a Indiei: elevii trebuie să marcheze ceea ce 
a fost omis pe hartă. 

● echipa Romaniei 



 

 

Profesorul angajează elevii într-un test privind 
principalele caracteristici ale Indiei. Testul este 
pregătit pe Kahoot! (kahoot.com/). 

Urmați linkul către colecția tuturor contribuțiilor individuale.   

 

Rezumatul contribuțiilor profesorilor, bazat pe grupul de instrumente Desenați-vă 
mintea/Draw your mind + Toate contribuțiile profesorilor așa cum sunt furnizate 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Urmați linkul către toate contribuțiile individuale. 

Rezumatul contribuțiilor profesorilor, bazat pe grupul de instrumente Povești de reținut + 
Contribuțiile tuturor profesorilor, așa cum sunt furnizate. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Contribuțiile tuturor profesorilor și experților, așa cum au fost furnizate  
 

Urmați linkul pentru a descărca pachetul de creații, care au fost oferite pentru acest instrument. 

Iată, drept mic cadou, cântecul Indiei, creat de Konstantin Kuchev. 

 

https://youtu.be/wSFf9cNsonw  

„Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare în 
sine a conținutului, acesta reflectând doar opiniile autorilor. Comisia nu poate fi considerată 
răspunzătoare pentru nici o utilizare care se poate da informațiilor conținute de aceasta.” 


