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Parteneri
Proiectul este realizat prin colaborarea a 4 școli, un furnizor 
de activităţi de formare, o municipalitate locală, o fundație 
culturală și  VHS (AE), toate acestea aflându-se în 6 țări. 
Aceste țări joacă un rol esențial în Europa, în special în 
ceea ce privește situația migranților și a refugiaților, atât 
pentru migrație cât şi pentru emigraţie. Colaborarea 
noastră va asigura de asemenea, că rezultatele proiectului 
pot fi adaptate și utilizate de alte organizații din Europa, 
deoarece se bazează pe un interes european.
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Rezumatul proiectului
Acest proiect de parteneriat strategic KA2 reprezintă 
colaborarea dintre opt parteneri din şase ţări 
care lucrează împreună pentru  a-și dezvolta a-şi  
transmite cunoştinţele şi abilităţile cu obiectivul de: 
“a permite elevilor să se implice într-un proces creativ 
şi critic de cercetare în cadrul unei comunităţi care 
promovează colaborarea şi susţinerea”. . 

Obiectivul principal
Proiectul vizează în primul rând:
• să crească competențele cheie pentru copii, pentru ca 

aceștia să poată participa pe deplin și să contribuie la 
o societate multiculturală;

• să dezvolte o metodologie robustă și tangibilă 
care  foloseşte metode pentru a sprijini dezvoltarea 
abilităților  de gândire bazate pe interogaţia filosofică  
şi gândire creativă. 

• să furnizeze personalului didactic și non-didactic  o 
serie de competențe, principii-cheie și metodologii 
relevante.

Proiectul se adresează unei comunităţi formate din 
aproximativ 10000 de angajați și elevi. Persoanele cheie 
vizate sunt profesorii, formatorii, consilierii, factorii de 
decizie politică care se vor asigura că rezultatele sunt 
integrate într-un context mai larg și garantează viabilitatea 
activităților și rezultatelor sale

Proiectul Copiii filosofi îşi propune să promoveze și să 
ofere o metodologie inovatoare în cadrul practicii filosofiei 
cu copiii, care vizează în mod special incluziunea socială. 
Interesul față de această temă reiese din considerația 
că practica filozofiei este un instrument util care sprijină 
dezvoltarea abilităților critice și sociale ale copiilor și 
adolescenților, favorizând punerea în aplicare a unei noi 
forme de acțiune colectivă, inspirată de valori precum  
convieţuirea paşnică, respectul , dialogul și dezbaterea. 
Filosofia și gândirea creativă sunt instrumente importante 
pentru dezvoltarea strategiilor de soluționare pașnică a 
conflictelor, în special într-un context multicultural.
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Cercetare 
 
Prezentare generală
Metodologia de cercetare a fost dezvoltată de parteneri 
pentru a sprijini identificarea celor mai bune 10 activități în 
care elevii  au fost implicaţi  în timpul  activităţilor filosofice 
și al activităților de gândire creativă. În prima etapă a 
dezvoltării proiectului, partenerii au convenit asupra 
faptului că elevii vor contribui la colectarea de date. În 
cazurile în care copiii erau prea mici pentru a desfășura 
anchetele înșiși, profesorii au colectat date după grupuri 
de observare și focus, implicând un bun eșantion de elevi.

Instrumente
Cercetarea a fost realizată utilizându-se un chestionar 
standard de anchetă, care a inclus un set de întrebări 
cheie ce urmăreau să investigheze emoțiile și sentimentele 
copiilor. Cele 10 cele mai bune activități alese prin sondaj 
au fost descrise în detaliu folosindu-se un model iar mai 
apoi a fost elaborat un raport de sinteză pentru a rezuma 
faptele și constatările cheie.

?
Fig.1: Întrebări cheie pentru elevi şi profesori

Fig.2: Raport al sondajului

Fig.3: Model de bune practici



Analiza de cercetare
 
Întrebări cheie utilizate
Numărul elevilor chestionaţi:

Un total de 358 de elevi cu vârste între 3 şi 12 ani au 
fost chestionaţi.

Cine a realizat studiul:

Urmând metodologia de cercetare elaborată de 
parteneri, grupuri de elevi cu vârste cuprinse între 9 și 
12 ani au fost direct implicați în efectuarea activităţii de 
cercetare. O “echipă de cercetare” a efectuat analiza, 
după ce a fost instruită de profesori, în 4 din cele 
șase școli implicate. În celelalte 2 școli, profesorii sau 
coordonatorii pedagogici au efectuat cercetarea din 
cauza vârstei  mici a copiilor.

Ce activități au fost chestionate?

Sondajul a urmărit atât identificarea activităților de 
bune practici în folosirea interogaţiei filosofice cât  și 
impactul asupra abilităţilor copiilor de a pune întrebări. 
Așadar, au fost chestionate o gamă largă de activități 
și jocuri, inclusiv metodologia în 10 pași și discuțiile 
socratice. Activitățile comune chestionate în școli 
au fost experimentele de gândire ale insulei Utopia 
(chestionate atât în Italia, cât și în Bulgaria), reflecția 
despre “Prietenie” (realizată și  chestionată în Germania 
și Bulgaria), în timp ce România și Marea Britanie 
se concentrează pe o varietate de sesiuni folosind 
metodologia Filozofiei pentru copii.
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să fie tratați. 
Copiii au vorbit despre sentimentul de recunoștință 
și respect, despre a-l avea și a-l arăta celorlalți. De 
asemenea, au fost discutate aspecte privind cre 
cresterea timpului petrecut cu familia și scăderea 
timpului petrecut pe internet.
Copiii au vorbit despre importanța protejării planetei și a 
implicațiilor în cazul în care nu o fac.
În cele din urmă, copiii au remarcat faptul că  au 
învățat să-și gestioneze emoțiile și sentimentele,  să-
și depășească situațiile neplăcute de genul “Ce să fac 
dacă mă simt supărat”,  au dobândit abilități de viață 
noi, au învățat să fie “complet liniștiți, fără a fi distrași de 
ceva din exterior “.
Ei au descris modalități diferite de calmare și eliminare 
a stresului fiind capabili să-și controleze sentimentele și 
să nu gândească negativ.
În cele din urmă, copiii au spus că “lucrurile mici îți pot 
schimba gândurile “.

 
Care au fost principalii stimuli folosiți în învățare? 
 
Principalii stimuli sau resurse folosite au fost: 
• un personaj care are o problemă
•  poze / imagini 
• citate ale unor filosofi 
• o scrisoare de la cineva care are o problemă diverse 

obiecte 
• o dilemă 
• obiecte misterioase

Mai mult, ei au relatat că utilizarea de către profesor a 
jocului de rol, clipurilor video, cărților , internetului a fost 
de ajutor în procesul de învățare.

Care au fost principalele emoții  pe care le-au  simțit 
copiii?

Din toate chestionarele realizate în cele șase țări, 
a reieșit cu claritate faptul că toți copiii au manifestat 
entuziasm, curiozitate și bucurie fiind implicați în aceste 
activități. De asemenea, le-a crescut încrederea în ei și 
au devenit mai sociabili. 

Totuși, când au avut de-a face cu subiecte mai delicate, 
unii au manifestat emoții negative precum tristețea și 
amărăciunea.
În unele cazuri, au fost copii care, în urma activităților, 
au început să se gândească la subiecte extrem de 
profunde, precum viața sau moartea.
Alte aspecte pe care copiii le-au semnalat au fost 
îngrijorări despre viitor, faptul că liderii de la nivel 
mondial nu sunt neapărat buni și multe lucruri nu sunt 
așa cum am crede la prima vedere.
Copiii au discutat și despre faptul că nici adulții nu le 
știu pe toate, că fiecare dintre oameni are idei diferite 
despre viitor și despre importanța de a face alegerile 
corecte întro “ lume imprevizibilă”.
 
Care au fost principalele aspecte legate de învățare 
pe care le-au semnalat copiii?
Ei au demonstrat că au învățat multe lucruri noi.
În principal, au apreciat munca în echipă, ascultarea 
activă, apartenența la un grup, comunicarea, 
împărtășirea ideilor proprii și dezvoltarea de noi idei 
pornind de la cele exprimate de alții.
Copiii au fost de acord că este benefic să fie diferiți, iar 
oamenii ar trebui să fie fericiți cu cine sunt. În plus, au 
declarat că toată lumea are dreptul de a fi fericit, de a 
spune ce crede și de a trata pe alții așa cum vor ei înșiși



Care au fost principalele aspecte pe care copiii le-ar 
fi schimbat în derularea acestor activități?

Copiii au mărturisit că nu ar schimba multe lucruri, totuși 
au fost aduse în discuție următoarele:

• activitățile să înceapă mai des cu un joc

• profesorul să fie mai atent la timpul alocat fiecărui 
vorbitor

• împărțirea copiilor în grupuri mai mici

Unii copii au semnalat că au simțit că ar trebui să poată 
alege dacă să participe sau nu. În același timp, alții au 
spus că mai mulți copii ar trebui să contribuie  la discuții și 
că ar trebui să existe sesiu-ni mai lungi, cu mai mult timp 
pentru dezbateri.

Unii copii mai mici au spus că activitățile de filosofie 
ar trebui să fie “mai puțin înfricoșătoare” și “să nu se  
vorbească despre lucruri înfricoșătoare”.

Alte modificări aduse în discuție au fost oportunitatea 
pentru cercetarea de fond înaintea unei sesiuni și a unei 
drame.

Profesorii  au răspuns și ei legat de modul în care 
activitățile propuse i-au provocat și stimulat pe copii 
și au fost de acord că acestea au avut acest efect.

Expertiza și  priceperea facilitatorului este importantă în 
stabilirea ritmului și  a profunzimii  activității de filosofie,  la 
fel de importante fiind și abilitățile de interogare și abilitatea 
de a conduce di-scuția spre  o finalitate naturală.

Profesorii au constatat  că ritmul în care se desfășoară 
activitățile  ar putea fi extins astfel încât o interogație  
filosofică completă să poată fi finalizată.

Un profesor de sprijin  care lucra cu copiii mai mici a 
remarcat că  acestora le-a plăcut  activitatea de-spre  
filosofi, dar uneori au avut dificultăți la înțelegerea citatelor 
folosite. Cu toate acestea, acest lucru nu a părut  a fi o 
problemă  pentru copiii mai mari.

În concluzie, aptitudinile și competențele facilitatorului sunt 
esențiale pentru succesul fiecărei  activități de filosofie. 
Prin urmare, priceperea și experiența  facilitatorilor este 
de o importanță vitală pentru provocarea și stimularea  
fiecărui copil la potențialul lui maxim.
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Evaluarea profesorilor și eficiența resurselor folo-site.

Profesorii au remarcat faptul că toți copiii au apreciat  
varietatea stimulilor folosiți.

Un profesor de sprijin a spus că stimulii video au fost în 
special apreciați de către copii și se pare că au avut efectul 
de a-i motiva.
Un alt profesor a remarcat faptul că folosirea obiectelor 
misterioase a fost un succes, copiii apreciind în special 
“elementul surpriză” introdus.

Copiii mai mari au analizat citate din filosofi, iar profesorii 
au remarcat progresul lor în a-și exprima punctele de 
vedere și de a face o analiză perti-nentă.

Totuși, copiii mai mici au avut dificultăți în interpretarea  și 
înțelegerea citatelor. Un profesor de sprijin a observat: “ 
cel mai  valoros rezultat al orelor de filosofie este faptul că 
elevii  care  la alte ore  nu au o contribuție consistentă, se 
simt suficient de încrezători pentru a-și exprima părerile 
deoa-rece în cadrul acestor ore nu există răspunsuri 
greșite.”

Copiii au apreciat și jocurile de spargere a gheții, acestea 
având scopul de a crea o atmosferă rela-xată și de a-i 
pregăti  pentru discuția filosofică.
Fiind atât de importante, ele trebuie incluse în desfășurarea 
orelor de filosofie.



Bune practici din UK
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Învățarea în aer liber 
față de învățarea în 
spaţiu închis

Prezentare generală:
Activitatea este folosită pentru a dezvolta abilitățile copiilor 
de rezolvare a problemelor și se bazează pe dilema înlocuirii 
unei clase tradiționale cu o sală de curs în aer liber.

Discuția implică evaluarea beneficiilor învățării în aer liber, 
prin comparaţie cu cele ale învățării într-un spaţiu închis.

Există posibilitatea abordării şi a altor scenarii, cum ar fi 
creșterea animalelor și creșterea și vânzarea de produse.

Aceasta ar putea conduce ulterior la atingerea unor 
aspecte etice, cum ar fi agricultura industrială și bunăstarea 
animalelor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să formeze un cerc și începe 
un joc de încălzire, cu scopul de a-i ajuta pe copii să se 
relaxeze și de a-i pune în situaţia de a asculta, a gândi 
și răspunde rapid unul celuilalt.

Profesorul îi întreabă pe copii:

Ce este bun în școala noastră? 

Ce am putea schimba ?

Pe rând, copiii furnizează câteva răspunsuri la această 
întrebare. După câteva minute, profesorul le cere 
copiilor să-și închidă ochii și să reflecteze individual 
asupra a ceea ce au auzit.

După un minut, profesorul îi invită pe copii să  
împărtășească partenerului ideile inițiale.

Pe rând, copiii împărtășesc grupului ideile pe care le-au 
avut inițial.

În grupuri mici, copiii sunt rugați să scrie o întrebare 
inspirată de gândurile inițiale, sau concepte legate de 
acestea.

Copiii sunt încurajați să gândească creativ și profund cu 
privire la problemele și dilemele prezentate.

De exemplu, copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi: 

Ar trebui să renunţăm la orele în aer liber?

Folosim suficient spaţiul verde?

Avem nevoie de un parc auto ?

Ulterior, fiecare grup prezintă întrebarea celorlalţi colegi 
din clasă și apoi o aşează pe o hârtie în mijlocul cercului, 
astfel încât toată lumea să poată să o ia în considerare.

Fiecare copil primește două carduri de vot și este rugat 
să le aşeze pe două întrebări pe care le consideră a fi 
cele mai potrivite pentru o discuție filosofică.

Profesorul afișează pe tablă  întrebarea cu cele mai 
multe voturi.

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere și 
să îşi manifeste dorința de a contribui prin introducerea 
mâinii în cerc.

Profesorul nu ar trebui să intervină în această etapă, ci 
doar să fie un facilitator al discuției.

Profesorul poate să scrie punctele/conceptele luate în 
discuţie pe o tablă vizibilă copiilor. Acest lucru îi ajută să 
îşi reamintească discuția.

În cele din urmă, profesorul îi ajută pe copii să finalizeze 
discuția și îi invită să îşi prezinte ideile de la finalul 
discuţiei, în cazul în care doresc să facă acest lucru.

Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative  
Metacogniție  
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

9-10 ani; 1 oră; maxim 30 de 
copii.

Competențe și abilități
interogaţie; gândire creativă; 
a vorbi pe rând; colaborare; 
raţionare.

Resurse folosite
Hârtie și creioane, carduri 
de vot. 



Aripă  

Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative  
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

9-10 ani; 1 oră; maxim 30 de 
copii.

Competențe și abilități

Interogaţia, ascultarea, a 
vorbi pe rând, gândirea 
critică, empatia, colaborarea, 
gândirea creativă.

Resurse folosite

Video: Aripa: Atelierul 
de gândire (https://www.
literacyshed.com/the-
thinking-shed.html); Hârtie și 
creioane, carduri de vot.

Prezentare generală:
Această activitate este utilizată pentru a aborda 
probleme cum ar fi: hărțuirea, empatia, îngrijirea, 

colaborarea și depășirea senzaţiei de neputinţă.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze într-un cerc și începe 
un scurt joc de încălzire – orice fel de astfel de joc care îi 
încurajează pe copiii să colaboreze și să coopereze.

În continuare, profesorul le arată copiilor videoclipul: Aripa 
(Wing).

După vizionarea videoclipului, profesorul le cere copiilor 
să-și închidă ochii și să reflecteze individual asupra a ceea 
ce au văzut.

După un minut, profesorul îi invită pe copii să împărtășească 
partenerului gândurile inițiale legate de videoclip.

Pe rând, copiii îşi împărtășesc gândurile inițiale cu restul 
grupului.

În grupuri mici, copiii sunt rugați să scrie o întrebare sau 
un concept inspirate de videoclip.

Copiii sunt încurajați să gândească creativ și profund cu 
privire la problemele și dilemele prezentate.

De exemplu, copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi:

Este întotdeauna mai bine să încercați lucrurile pe cont 
propriu? 

Care sunt caracteristicile unui bun prieten?

Este mai bine să zburați cu o singură aripă pe cont propriu, 
sau să împărțiți două aripi cu altcineva?

Cât de departe ai merge pentru a ajuta un străin?

Ulterior, fiecare grup își prezintă întrebarea celorlalţi colegi 
din clasă, apoi o aşează în mijlocul cercului, pentru a putea 
fi luată în considerare de către toată lumea.

Fiecare copil primește două carduri de vot și este rugat să 
le aşeze pe două întrebări pe care le consideră a fi cele 
mai potrivite pentru o discuție filosofică .

Profesorul afișează pe tablă  întrebarea cu cele mai multe 
voturi.

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere și 
să îşi manifeste dorința de a contribui prin introducerea 
mâinii în cerc.

Profesorul nu ar trebui să intervină în această etapă, ci 
doar să fie un facilitator al discuției.

Profesorul poate să scrie punctele/conceptele luate în 
discuţie pe o tablă vizibilă copiilor. Acest lucru îi ajută să îşi 
reamintească discuția.

În cele din urmă, profesorul îi ajută pe copii să finalizeze 
discuția și îi invită să îşi prezinte ideile de la finalul discuţiei, 
în cazul în care doresc să facă acest lucru.
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Cadoul   

Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative  
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7-8 ani; 1 oră; maxim 30 de 
copii.

Competențe și abilități

Interogaţia, ascultarea, a 
vorbi pe rând, gândirea 
critică, gândirea empatică, 
colaborarea, gândirea 
creativă.

Resurse folosite

Video clip: Cadoul 

(https://www.literacyshed.
com/the-present.html) 
Hârtie și creioane, carduri 
de vot.

Prezentare generală:
Această activitate abordează subiectul handicapului: 
cum ar trebui tratată toată lumea, deși unii oameni 
sunt diferiți.

Videoclipul arată un băiat care nu îşi dorește decât 
să joace jocuri pe calculator.

El primește cadou un câine cu doar 3 picioare. El 
tratează foarte rău câinele încă de la început, însă, 
pe măsură ce rulează filmul, devine clar de ce anume 
se comportă în acest mod.

Acest videoclip poate fi utilizat pentru a genera 
discuții privind drepturile și bunăstarea animalelor, 
compasiunea, cruzimea, empatia și incluziunea.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze într-un cerc și 
începe un scurt joc de încălzire, cu scopul de a-i face pe 
copiii să se concentreze și să se asculte unul pe altul.

Apoi, profesorul le arată copiilor prezentarea video: 
Cadoul.

După vizionarea videoclipului, profesorul le cere copiilor 
să-și închidă ochii și să reflecteze individual asupra 
videoclipului.

După un minut, profesorul îi invită pe copii să  
împărtășească partenerului ideile inițiale legate de 
acest videoclip. Pe rând, copiii împărtășesc grupului 
ideile pe care le-au avut inițial .

În grupuri mici, copiii sunt rugați să scrie o întrebare 
inspirată de gândurile inițiale, sau concepte legate de 
acestea.

Copiii sunt încurajați să gândească creativ și profund cu 
privire la problemele și dilemele prezentate.

Copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi:

Ar trebui să mulțumeşti pentru lucrurile pe care nu le 
placi? 

Este bine să fii rău cu alți oameni?

Ar trebui să-i tratezi pe ceilalți cum ți-ar place să fii 
tratat?

Are oricine dreptul de a fi fericit?

Este bine să fii rău cu animalele?

Ar trebui să fii drăguț cu cineva, chiar dacă nu-ţi place?

Ar trebui să fii recunoscător pentru ceva ce nu doreşti?

Ulterior, fiecare grup prezintă întrebarea celorlalţi colegi 
din clasă și apoi o aşează pe o hârtie în mijlocul cercului, 
astfel încât toată lumea să poată să o ia în considerare.

Fiecare copil primește două carduri de vot și este rugat 
să le aşeze pe două întrebări pe care le consideră a fi 
cele mai potrivite pentru o discuție filosofică.

Profesorul afișează pe tablă  întrebarea cu cele mai 
multe voturi.

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere și 
să îşi manifeste dorința de a contribui prin introducerea 
mâinii în cerc.

Profesorul nu ar trebui să intervină în această etapă, ci 
doar să fie un facilitator al discuției.



Suntem dependenți de 
tehnologie?
Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative 
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7-8 ani; 1 oră; maxim 30 de 
copii.

Competențe și abilități

Interogaţia, discutarea, 
dezbaterea, convingerea, 
ascultarea, a vorbi pe rând, 
gândirea critică, colaborarea, 
gândirea creativă.

Resurse folosite

O imagine care ilustrează 
o persoană dependentă de 
telefonul mobil. Hârtie și 
creioane, carduri de vot.

Prezentare generală:
Această activitate este utilizată pentru a începe o 
discuție privind utilizarea excesivă a tehnologiei și 
modul în care am devenit dependenți de aceasta. 
Care sunt beneficiile? Care sunt dezavantajele?

Discuția îi va încuraja pe copiii să-și exprime opiniile. 
Dezbaterea îi poate convinge pe unii dintre copii să-și 
schimbe punctul de vedere original după ascultarea 
motivelor prezentate de ceilalți. 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să stea într-un cerc și începe un 
scurt joc de încălzire, încurajând abilitățile de ascultare și 
de vorbire.

Apoi, profesorul le arată copiilor imaginea.

După ce au studiat imaginea, profesorul le cere copiilor 
să-și închidă ochii și să reflecteze individual asupra a ceea 
ce au văzut.

După un minut, profesorul îi invită pe copii să  împărtășească 
partenerului ideile inițiale.

Pe rând, copiii împărtășesc grupului ideile pe care le-au 
avut inițial.

În grupuri mici, copiii sunt rugați să scrie o întrebare 
inspirată de gândurile inițiale, sau concepte legate de 
acestea.

Copiii sunt încurajați să gândească creativ și profund cu 
privire la problemele și dilemele prezentate.

De exemplu, copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi :

Cât timp este prea mult timp online?

Ar trebui să vorbim unul cu celălalt mai mult?

Puteți deveni dependent de telefonul dvs.?

Este viața telefonică reală?

Petrecem destul timp cu familiile noastre?

Ulterior, fiecare grup prezintă întrebarea celorlalţi colegi 
din clasă și apoi o aşează pe o hârtie în mijlocul cercului, 
astfel încât toată lumea să poată să o ia în considerare.

Fiecare copil primește două carduri de vot și este rugat să 
le aşeze pe două întrebări pe care le consideră a fi cele 
mai potrivite pentru o discuție filosofică.

Profesorul afișează pe tablă  întrebarea cu cele mai multe 
voturi.

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere și 
să îşi manifeste dorința de a contribui prin introducerea 
mâinii în cerc.

Profesorul nu ar trebui să intervină în această etapă, ci 
doar să fie un facilitator al discuției.

Profesorul poate să scrie punctele/conceptele luate în 
discuţie pe o tablă vizibilă copiilor. Acest lucru îi ajută să îşi 
reamintească discuția.

În cele din urmă, profesorul îi ajută pe copii să finalizeze 
discuția și îi invită să îşi prezinte ideile de la finalul discuţiei, 
în cazul în care doresc să facă acest lucru. 
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Scufiţa Roşie  

Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative  
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

4-7 ani; 45 minute; maxim 30 
de copii.

Competențe și abilități

Abilităţi critice, de empatie, 
creativitate și de gândire în 
colaborare, interogaţie, a 
vorbi pe rând.

Resurse folosite

Povestea Scufiţei Roşii.

O scurtă animație a poveştii; 
O pătură roșie; un coș de 
paie, un prosop de bucătărie, 
post-it și pixuri. 

Prezentare generală:
Această activitate este utilizată pentru a-i ajuta pe 
copiii să facă legătura între învățare și siguranța 
personală cu ajutorul unei poveşti tradiționale.

Povestea se referă la o fetiţă care merge să îşi 
viziteze bunica în pădure, care, însă, a fost mâncată 
de un lup, care se deghizează în bunica fetiţei.

Scufiţa Roşie îşi dă seama în ultimul moment și 
scapă cu viaţă, fiind salvată de un tăietor de lemne.

După vizionarea videoclipului sau citirea cărţii, 
copiii pot discuta pe marginea unor teme cu mar 
fi: siguranță, empatie, acte de bunătate, protecție, 
responsabilitate, repercusiuni și responsabilități.

Cum se desfășoară 
activitatea
În primul rând, profesorul îi întreabă pe copii dacă 
cunosc povestea tradițională a Scufiţei Roşii.

Profesorul le permite apoi să repete sau să recapituleze  
pe scurt  povestea cu ajutorul unei cărţi cu poze sau a 
unui videoclip.

Explicați apoi copiilor că se vor întoarce într-o mașină 
a timpului în acea zi, pentru a încerca să o salveze pe 
bunică.

Profesorul mimează întoarcerea în timp cu mașina 
timpului și momentul în care ajung la casa Scufiţei Roşii, 
în timp ce ea iese pe ușă (copiii pot discuta despre cum 
să rămână în siguranță aici dacă se simt inconfortabil).

Copiii, în grupuri sau individual, sunt rugați să deseneze 
diverse obiecte pe care să le dea Scufiţei Roşii pentru 
a le pune în coș şi care să o ajute când se întâlnește 
cu lupul.

Copiii îşi prezintă apoi celorlalţi colegi obiectele și le 
grupează, de exemplu, obiecte care vor ucide sau răni, 
obiecte pentru distragerea atenției, cum ar fi mâncarea 
etc.

Apoi, pe rând, copiii discută cu privire la obiectele 
grupate și iau în considerare aspectele legate de 
responsabilitate, repercusiuni și responsabilități atunci 
când utilizează oricare dintre aceste obiecte.

După o scurtă discuție, copiii votează apoi obiecte 
individuale.

Ei votează aşezându-se pe podea  lângă obiectul ales.

Prin vot se elimină obiecte și procesul continuă până 
când copiii stau grupaţi în jurul ultimelor 2.

În cele din urmă, profesorul le cere copiilor să se 
gândească la cât mai multe argumente PENTRU 
& CONTRA în legătură cu obiectele alese pentru a 
convinge cealaltă echipă să “își schimbe părerea”. 



Oamenii în grădina 
zoologică

Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative 
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

4-7 ani; 45 minute; maxim 30 
de copii.

Competențe și abilități

Abilităţi critice, empatice, 
de colaborare și de gândire 
creativă, abilități de 
interogare și de ascultare, a 
vorbi pe rând.

Resurse folosite

Imagini sau jucării moi 
cu animale din grădinile 
zoologice 
Figurine - oameni 
Blocuri din lemn / LEGO 
Fişe schematizate 
Post-it note & pixuri.

Prezentare generală:
Copiii se confruntă cu situația neobișnuită a unor 
oameni închişi în cuști într-o grădină zoologică, în 
locul animalelor. Această activitate îi ajută pe copiii 
mici să ia în considerare drepturile omului, drepturile 
animalelor, puterea, supraviețuirea, dragostea, 
lăcomia, teama, inversarea rolului drepturilor omului 
și animalelor și empatia.

Cum se desfășoară 
activitatea
Fără a introduce activitatea, profesorul începe prin a aranja 
blocurile de lemn / LEGO pentru a crea un aspect similar 
cu cel al grădinii zoologice. Profesorul ascultă în timp ce 
copiii vorbesc și încearcă să înţeleagă ce se întâmplă, fără 
să comenteze sau să reacționeze.

Apoi, profesorul scoate animalele în afara grădinii 
zoologice. Copiii pot întreba dacă este sau nu o grădină 
zoologică. După aceea, profesorul poate adăuga un semn 
la intrare.

La un moment dat, profesorul adaugă o persoană, 
permițând copiilor să pună întrebări și să răspundă, 
asigurându-se că participă cu toţii și că se ascultă 
respectuos unul pe celălalt.

De exemplu, copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi:

De ce sunt animalele aliniate?

Cum pot ieși oamenii?

Cine se va ocupa de ele ?

În funcție de vârsta copiilor, profesorul ar putea dori să 
aibă nişte fişe schematizate aşezate pe podea, pentru a 
încuraja o gândire și o înțelegere mai profundă.

Fişele schematizate pot include:

drepturile omului, drepturile animalelor, puterea, 
supraviețuirea, iubirea, lăcomia, teama, inversarea rolului 
drepturilor omului și animalelor și empatia.

Copiii pot apoi adăuga cuvinte proprii pe fişele 
schematizate.

Acest lucru poate fi folosit ca un stimul de lucru pentru 
discuția filosofică.
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‘Fericirea depinde de noi 
înșine’ (Aristotel )  
Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative 
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7 ani, 45 de minute; maxim 
30 de copii.

Competențe și abilități
Interogaţia, ascultarea, a 
vorbi pe rând, gândirea 
critică, raționarea.

Resurse folosite
Post-it, creioane, carduri de 
vot.

Prezentare generală:
Această activitate îi ajută pe copiii mici să reflecteze 
asupra a ceea ce îi face fericiți și de ce și ce îi face 
nefericiți și de ce?

Acest lucru poate fi legat şi de educarea 
comportamentului de protecție și de a-i ajuta pe copiii 
să știe cum să se simtă în siguranță.

Temele care pot fi acoperite includ; fericire, nefericire, 
alegeri, control, sentimente, respect, siguranță.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să stea într-un cerc și scrie 
pe un flipchart sau pe o tablă: “Fericirea depinde de noi 
înșine” (Aristotel)

Profesorul le cere copiilor să-și închidă ochii și să 
reflecteze individual asupra afirmației.

După un minut, profesorul îi invită pe copii să  
împărtășească partenerului ideile inițiale.

Pe rând, copiii împărtășesc grupului ideile pe care le-au 
avut inițial.

În grupuri mici, copiii sunt rugați să scrie o întrebare 
inspirată de gândurile inițiale, sau concepte legate de 
acestea.

Copiii sunt încurajați să gândească creativ și profund cu 
privire la problemele și dilemele prezentate.

Ulterior, fiecare grup prezintă întrebarea celorlalţi colegi 
din clasă și apoi o aşează pe o hârtie în mijlocul cercului, 
astfel încât toată lumea să poată să o ia în considerare .

Posibile întrebări pe care profesorul le pune copiilor: 
Aceste idei sunt gata făcute pentru noi? Le creăm noi? 
Putem schimba rezultatul și a cui este alegerea?

Posibile răspunsuri ale copiilor ar putea fi:

“Când îmi intră ceva în cap, nu mai pot să  scot de acolo”

“Vrei să fii fericit sau nu? Depinde de tine.”

“Îți poți controla sentimentele.”

“Depinde de tine.”

“Trebuie să lupt pentru mine.”

După o scurtă discuție, fiecare copil primește două 
carduri de votare și  este rugat să le aşeze pe două 
întrebări pe care le consideră a fi cele mai potrivite 
pentru o discuție filosofică .

Profesorul afișează pe tablă  întrebarea cu cele mai 
multe voturi .

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere și 
să îşi manifeste dorința de a contribui prin introducerea 
mâinii în cerc.

Profesorul nu ar trebui să intervină în această etapă, ci 
doar să fie un facilitator al discuției.

Profesorul poate să scrie punctele/conceptele luate în 
discuţie pe o tablă vizibilă copiilor. Acest lucru îi ajută să 
îşi reamintească discuția.

În cele din urmă, profesorul îi ajută pe copii să finalizeze 
discuția și îi invită să îşi prezinte ideile de la finalul 
discuţiei, în cazul în care doresc să facă acest lucru.



Suntem gânditorii 

Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative 
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

6-7 ani; 45 minute; maxim 30 
de copii.

Competențe și abilități
Colaborare, gândire critică, 
gândire empatică și creativă, 
interogaţie.

Resurse folosite

Post-it notes, creioane, flip 
chart;

Videoclip: Istorii îngrozitoare: 
‘Noi suntem gânditorii’

https://www.youtube.com/
watch?v=u1g7sLcudss.

Prezentare generală:
Această activitate îi încurajează pe copiii să se 
reflecteze asupra gândirii. Cine sunt gânditorii? Ce 
fac ei? Ce îi determină pe filosofi? Suntem filosofi?

Această sesiune abordează teme precum adevărul, 
schimbarea, înțelegerea, influențele externe, 
educația și comportamentul.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să stea într-un cerc, şi apoi le 
arată videoclipul.

Profesorul îi întreabă apoi pe copii pentru a vedea dacă își 
pot aminti numele filosofilor din videoclip.

Profesorul îl prezintă apoi pe filosoful grec Thales afișând 
pe tablă sau pe flipchart citatul: “Cel mai dificil lucru din 
viață este să te cunoști pe tine însuți”.

Copiii sunt încurajați să își închidă ochii și să reflecteze 
asupra a ceea ce înseamnă acest lucru.

Pe post-it, copiii scriu 1 lucru pe care îl știu despre ei înșiși. 
Copiii prezintă apoi grupului ceea ce au scris.

Copiii se grupează apoi pe teme precum: comportament, 
personalitate, abilitate, aspect.

Copiii stau într-un cerc mare și discută pe marginea 
acestor teme legate de citat.

Sunt invitați să-și exprime opiniile introducând mâna în 
cerc.

Profesorul acționează ca facilitator și nu contribuie decât 
dacă rezumă idei, conducând discuția înspre final.

În cele din urmă, pe rând, copiii pot să îşi exprime gândurile 
de final.
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De ce ne distrugem 
lumea? 
Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative 
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

 6-7 ani; 50 de minute; 
maxim 30 de copii.

Competențe și abilități
Interogaţia, respectarea 
şi raţionarea, ascultarea, 
observarea.

Resurse folosite
O imagine a pământului, fişe 
schematizate, pixuri, hârtie, 
carduri de vot.

Prezentare generală:
Această activitate îi ajută pe copiii mici să înțeleagă 
impactul pe care oamenii îl au asupra lumii noastre, 
problemele globale, consecințele și responsabilitățile 
noastre.

Concepte care pot fi abordate includ: adevărul, 
munca, curajul, datoria, bogăția și supraviețuirea.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să stea într-un cerc și le arată 
o imagine a lumii: jumătate luxuriantă - jumătate pustie.

După ce au studiat imaginea, profesorul le cere copiilor 
să-și închidă ochii și să reflecteze individual asupra a 
ceea ce au văzut.

După un minut, profesorul îi invită pe copii să  
împărtășească partenerului ideile inițiale .

Pe rând, copiii împărtășesc grupului ideile pe care le-au 
avut inițial .

În grupuri mici, copiii sunt rugați să scrie o întrebare 
inspirată de imagine sau concepte legate de aceasta.

Copiii sunt încurajați să gândească creativ și profund cu 
privire la problemele și dilemele prezentate .

De exemplu, copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi :

De ce este vătămată lumea?

De ce există lume bună și lume rea?

Cum putem păstra lumea un loc sigur?

Cum va arăta lumea dacă nu avem grijă de ea?

Se poate schimba lumea?

Ulterior, fiecare grup prezintă întrebarea celorlalţi colegi 
din clasă și apoi o aşează pe o hârtie în mijlocul cercului, 
astfel încât toată lumea să poată să o ia în considerare .

Fiecare copil primește două carduri de vot și este rugat 
să le aşeze pe două întrebări pe care le consideră a fi 
cele mai potrivite pentru o discuție filosofică .

Profesorul afișează pe tablă  întrebarea cu cele mai 
multe voturi.

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere și 
să îşi manifeste dorința de a contribui prin introducerea 
mâinii în cerc.

Profesorul nu ar trebui să intervină în această etapă, ci 
doar să fie un facilitator al discuției.

Profesorul poate să scrie punctele/conceptele luate în 
discuţie pe o tablă vizibilă copiilor. Acest lucru îi ajută să 
îşi reamintească discuția.

În cele din urmă, profesorul îi ajută pe copii să finalizeze 
discuția și îi invită să îşi prezinte ideile de la finalul 
discuţiei, în cazul în care doresc să facă acest lucru.



Cutia Pandorei 
 
Aria tematica

Principiile filosofiei și ale 
gândirii creative 
Metacogniție 
Filosofia socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

9-10 ani; 1 oră; maxim 30 de 
copii.

Competențe și abilități
Interogaţie; gândire creativă; 
a vorbi pe rând; colaborare; 
raţionare.

Resurse folosite
O cutie închisă cu o cheie; 
hârtie și creioane; o tablă 
albă, carduri de vot.

Prezentare generală:
Activitatea este folosită pentru a dezvolta abilitățile 
de rezolvare a problemelor la copii și se bazează pe 
utilizarea personajului mitologic al Pandorei.

Conform mitului grecesc, cutia conține probleme și 
nenorociri pentru omenire. Zeus știa că Pandora nu 
se poate opri să nu deschidă cutia, mai ales dacă 
acest lucru îi era interzis.

Activitatea presupune prezentarea personajului 
Pandora, care se confruntă cu o cutie închisă, cu o 
bilet pe care scrie: “Nu deschideți”.

Pandora se confruntă cu o dilemă, dacă să deschidă 
sau nu cutia, și cu consecințele pe care le-ar 
întâmpina.

Activitatea vizează în mod specific abordarea 
subiectului respectului, lăcomiei, protecției și 
încurajării copiilor să privească lucrurile din 
perspectiva unei alte persoane, în timp ce copiii 
discută dacă Pandora ar trebui să o deschidă sau nu.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să stea într-un cerc în jurul 
unei casete încuiate, cu un bilet pe care scrie: “Nu 
deschideți”.

Profesorul joacă rolul Pandorei.

Profesorul îi invită pe copii să-și închidă ochii și să se 
gândească la ce ar trebui să facă.

După câteva minute, profesorul îi invită pe copii să 
discute în perechi referitor la această dilemă.

Apoi, pe rând, sunt invitați să își prezinte primele 
gânduri.

În grupuri mici, copiii creează apoi o întrebare filosofică 
generată de stimulul casetei încuiate.

De exemplu, copiii pot veni cu întrebări, cum ar fi:

Ce lucruri rele se pot întâmpla dacă am deschis caseta?

 Ar trebui ca oamenii să acționeze conduşi de curiozitate?

Cât de distructivi pot fi oamenii în necunoștință de 
cauză ?

Pe rând, copiii prezintă în grup întrebările scrise și le 
aşează pe podea în mijlocul cercului.

Copiii primesc câte două carduri de vot și li se cere să 
le aşeze în dreptul întrebărilor pe care ar dori cel mai 
mult să le discute.

Întrebarea cu cele mai multe voturi este apoi selectată 
pentru a fi discutată.

Profesorul afișează întrebarea și apoi începe discuția 
filosofică.

Copiii sunt încurajați să își exprime punctul de vedere 
și să îşi manifeste dorința de a contribui prin plasarea 
mâinii în cerc.

Profesorul poate nota aceste gânduri pe o tablă pentru 
a le utiliza ulterior.

În cele din urmă, fiecare copil are ocazia de a-și exprima 
părerea, după care profesorul rezumă dezbaterea și o 
încheie.
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Nimic în exces 

Prezentare generală:
Activitatea își propune să ajute copiii să discute 
despre citate filosofice specifice și să discute despre 
gândurile filozofilor. În această activitate citatul de la 
Solon “nimic prea mult” este folosit.

Pornind de la obiecte reale, ca un turn din blocuri de 
lemn, copiii sunt îndemnați să observe ce se întâmplă 
dacă se apropie de limită sau o depășesc.

Copiii experimentează acest lucru observând ceea 
ce se întâmplă dacă aceștia continuă să construiască 
un turn din blocuri de lemn și își asumă riscul de a 
continua construcția până se poate cădea.

Activitatea încurajează copiii să se gândească la 
conceptul de “prea mult” care este apoi revizuit de 
profesori într-o perioadă de timp pentru a stimula 
o reflecție mai profundă asupra ideii de a limita și 
a încuraja copiii să se gândească la consecințele 
depășirii limitelor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul cere copiilor să stea într-un cerc și începe 
sesiunea, spunându-le următoarea poveste:

“Am găsit o bucată de hârtie cu o propoziție scrisă de 
un vechi înțelept. Am nevoie de ajutorul tău pentru a o 
intelege corect.

Fraza spune: nimic prea mult.

Ce înseamnă, după părerea ta?”

Copiii își exprimă liber și împărtășesc opinia cu grupul.

Pentru a introduce conceptul de “prea mult” profesorul 
cere copiilor să construiască un turn cât mai înalt posibil 
folosind blocurile de lemn furnizate în mijlocul cercului.

Copiii încep construirea turnului și, de îndată ce un turn 
cade, profesorul îi întreabă pe copii:

Ce sa întâmplat cu turnul?

De ce a căzut?

Ai observat că era pe punctul de a cădea?

Cum am observat că turnul este pe punctul de a cădea?

Profesorul cere copiilor să construiască un nou turn 
și să observe și să descrie ceea ce se întâmplă chiar 
înainte de căderea lui.

După o scurtă discuție, profesorul îi îndeamnă pe copii 
să acorde o atenție deosebită în următoarele zile, ori de 
câte ori aud cuvântul “prea mult”, la școală, acasă etc.

În dimineața următoare, profesorul le cere copiilor să 
spună când și cum au auzit cuvântul “prea mult” și să 
se angajeze în conversații pentru a discuta următoarele 
întrebări:

Unde erai când ați auzit cuvântul “prea mult”?

La ce sa referit?

Cine a spus și de ce?

Credeți că a fost într-adevăr “prea mult”? dacă da, de 
ce?

De asemenea, profesorul acordă atenție copiilor care 
spun cuvântul “prea mult”, cum ar fi atunci când spun 
“există prea mult zgomot în clasă” și îi îndeamnă pe 
copii să observe exemplele și să le discute folosind 
întrebările de mai sus.

Procesul se repetă timp de o săptămână, iar activitatea 
se încheie cu profesorul rezumând principalele puncte 
ale discuțiilor care au avut loc în cursul săptămânii.

Aria tematica
Principii ale filozofiei, 
metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

4/5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiere și dezbatere, 
colaborare, speculație și 
anticiparea eventualelor 
rezultate ale unei acțiuni.

Analiza a ceea ce se 
întâmplă atunci când o 
situație este dusă la extrem.

Resurse folosite

Blocuri din lemn, blocuri 
de construit, instrumente 
muzicale, recorder de 
voce pentru a înregistra 
conversații care sunt apoi 
transcrise.
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În căutarea 
independenței
Aria tematica

Principii ale filozofiei, 
metacogniția.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

4/5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități
Audiere și dezbatere,dez-
voltarea conștiinței de sine și 
crearea de legături.

Resurse folosite

Imagini cu situații/obiecte de 
zi cu zi precum un cărucior 
de bebeluș sau biciclete de 
copii. 
Un aparat de înregistrat 
pentru a înregistra 
conversațiile care sunt mai 
apoi transcrise.

Prezentare generală:
Activitatea este bazată pe idea lui Immanuel 
Kant, aceea că copiii învață să meargă singuri, 
și abordează problema independenței prin 
încurajarea copiilor să împărtășească experiențe, 
să discute în grupuri și să se ajute reciproc să 
învețe strategii pentru a deveni mai independenți. 
Scopul activității este de a depăși gândurile precum 
“Nu pot să fac asta (acum) = nu o voi putea face 
niciodată” și să reflecteze asupra modului în care 
lucrurile prea dificile devin ușor de făcut cu timpul și 
cu ajutorul celorlalți.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să stea într-un cerc și să se 
gândească la exemple de lucruri care păreau prea greu 
de făcut când erau mai mici, cum ar fi vorbirea, mersul pe 
jos, desenul etc. Profesorul poate folosi câteva imagini 
ca un stimul pentru această activitate introductivă.

Profesorul desenează sau scrie pe tablă câteva 
exemple date de copii, împărțindu-le în 3 categorii:

1. Lucruri pe care le învățăm rapid, prima dată când  
le încercăm

2. Lucruri pe care le învățăm încet, pas cu pas

3. Lucruri pe care nimeni nu le va putea învăța 
vreodată cum să le facă

După o scurtă discuție, profesorul le cere copiilor să se 
gândească la strategiile pe care le-au folosit pentru a 
învăța cum să facă ceva nou și dacă au fost ajutați, cine 
i-a ajutat și cum.

Apoi, profesorul le cere copiilor să formeze grupuri 
numite “laboratoare de lucru”, unde pot împărtăși 
propriile strategii utilizate pentru a învăța ceva nou și 
pentru a se învăța reciproc cum să facă ceva nou.

În următoarele zile, profesorul le cere copiilor  să discute 
intervalele dintre activitățile riscante / non-riscante și 
împarte exemplele date de copii în grupuri cum ar fi:

activități non-periculoase

ndoieli

activități periculoase

Procesul este repetat de-a lungul unei săptămâni, 
iar activitatea se încheie cu profesorul rezumând 
principalele puncte ale discuțiilor care au avut loc în 
timpul săptămânii.
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Utopia și alte locuri 
fericite
Aria tematica Principii ale filozofiei

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

4/5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiere și argumentare, 
colaborare, speculație, 
luarea deciziilor în grupuri, 
confruntarea cu conflicte și 
gestionarea de idei diferite și 
contrastante.

Resurse folosite

Harta unei insule pustii, un 
model de glob, un mic model 
de barcă cu pânze, planuri 
/ hărți cu locuri în aer liber, 
cum ar fi o grădină; hârtii și 
unelte de desen.

Un aparat de înregistrat 
pentru a înregistra 
conversații care sunt apoi 
transcrise.

Prezentare generală:
Activitatea se bazează pe unul dintre cele mai 
provocatoare și vechi experimente filosofice “Utopia”.

Activitatea își propune să dezvolte abilitatea copiilor 
de a-și împărtăși idei, de a se asculta unul pe altul 
și de a găsi o modalitate de a media între diferite 
puncte de vedere.

Mai mult, copiii sunt încurajați să reflecteze pe 
temele etice cum ar fi: ceea ce este important și 
necesar și ceea ce nu este; cum să se comporte în 
anumite situații; un sentiment de justiție și forme de 
guvernare.

Cu ajutorul imaginilor și a obiectelor, cum ar fi hărți, 
un model cu barcă cu pânze etc., activitatea îi 
încurajează pe copii să discute în grupuri “Utopia” - 
un loc imaginar primitor, confortabil și fericit “.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul îi cere copiilor să stea într-un cerc și le arată 
o hartă cerându-le să-și imagineze că tocmai au aterizat 
pe o insulă pustie.

Apoi profesorul îi întreabă pe copii despre cum pot să 
creeze un loc confortabil și bun în care să trăiască:

Care sunt primele nevoi care trebuie îndeplinite?

Care sunt caracteristicile insulei?

Ce lucruri comune pentru noi nu ar trebui aduse pe 
insulă?

Cum vom trăi pe insulă, toți împreună în sate sau 
răspândiți peste tot pe insulă?

Trebuie să trăiască toată lumea unde preferă?

Există reguli?

Pot trăi adulții pe insulă?

Ce trebuie făcut dacă o barcă cu străini, bărbați, femei 
și copii ajunge brusc pe insulă?

Profesorul pune pe rând câte o întrebare, asigurându-se 
că toți copiii au șansa de a-și exprima gândurile, făcând 
legături între răspunsuri și să îi ajute să reflecteze 
asupra ideilor contrastante.

În timpul conversației, profesorul nu emite păreri despre 
ideile copiilor, ci subliniază diferitele lor puncte de 
vedere, cerând copiilor să le dezbată în profunzime, în 
funcție de reacțiile acestora.

La sfârșitul activității, profesorul le cere copiilor să-și 
deseneze insula. În timpul acestei etape, copiii și-ar 
putea schimba părerea și ar putea să o deseneze diferit 
de ideea lor inițială, fapt care poate duce la noi discuții.

Activitatea poate fi adaptată și la un nivel mai mic. De 
exemplu: Care ar fi grădina ideală, biblioteca, locul de 
joacă? Este posibil să vă imaginați un loc în care sunt 
doar oameni fericiți? Ce caracteristici ar trebui să aibă?

Copiii compară răspunsurile și ideile lor și evaluează 
activitatea care ajunge la final.
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Grija și simțul măsurii
 
Aria tematica Principii ale filozofiei

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiere și dezbatere, 
muncă în echipă, analiza 
caracteristicilor fenomenelor 
natural și a relațiilor umane, 
făcând legăturile între 
exemple și situații sau 
schimbarea opiniei.

Resurse folosite

Ghivece, pământ, semințe.

Un aparat de înregistrat 
pentru a înregistra 
conversațiile care sunt mai 
apoi transcrise.

Prezentare generală:
Activitatea încurajează copiii să reflecteze și să 
împărtășească păreri despre conceptul de “a avea 
grijă”.

Activitatea folosește conversații și activități practice 
pentru a ajuta copiii să își dezvolte simțul de a îngriji.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul îndeamnă copiii să se așeze într-un cerc și 
le cere să o ajute să înțeleagă care este semnificația 
următoarei propoziții din Aristotel:

“O plantă poate să sufere și să moară atât din cauza 
excesului de nutrienți precum căldură și apă, precum și 
datorită lipsei acestora.”

Profesorul le cere apoi copiilor să dicute pe baza 
următoarelor întrebări:

Sunteți de accord cu această afirmație?

De ce?

Dacă sunteți de accord, credeți că acest fenomen se 
întâmplă?

Discuția este menținută timp de aproximativ 30 de minute.

Profesorul desenează un table pe tablă cu 3 coloane 
având următoarele titluri:

Lipsă Acțiuni 
necesare 

pentru a îngriji 
semințele

Exces

Profesorul le cere apoi copiilor să planteze câteva semințe 
în ghivece și îi întreabă ce cred că este necesar semințelor 
pentru a crește. Profesorul desenează sau scrie toate ideile 
sugerate de copii în coloana din mijloc. Apoi, profesorul îi 
întreabă pe copii ce s-ar întâmpla dacă unele dintre lucruri 
nu ar fi îndeplinite deloc sau în mod corespunzător, și scrie 
răspunsurile lor în coloana din stânga; și ce s-ar întâmpla 
dacă aceste activități ar depăși necesarul, și apoi scrie 
răspunsurile în coloana din dreapta.

Un exemplu al activității este după cum urmează:

Lipsă Acțiuni 
necesare 

pentru a îngriji 
semințele

Exces

Lipsa apei
Nu are suficientă 

caldură 

Să plantezi Prea cald
Prea multă apă

Prea frig

Profesorul le cere apoi copiilor să identifice alte lucruri 
care au nevoie de îngrijire și care ar putea suferi lipsuri 
sau exces. Exemplele date de către copii pot fi adăugate 
într-un table similar celui dinainte după cum urmează:

Lipsă Acțiuni 
necesare 

pentru a îngriji 
semințele

Exces

Sala de clasă
Parcuri
Tu însuți/însăți
Prieteni
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Misterul timpului  

Aria tematica
Principii ale filozofiei, 
metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audierea si discuția , 
colaborarea, analizarea 
caracteristicilor fenomenului 
natural și a relațiilor umane, 
crearea de legături între 
exemple și diferite situații, 
schimb de păreri.

Resurse folosite

Ceasuri, clepsidră, recorder

Un recorder de voce pentru 
a înregistra conversații care 
sunt apoi transcrise.

Prezentare generală:
Activitatea ajută copiii să se gândească la diferența 
dintre timpul măsurabil și percepția timpului. Pentru a 
aborda acest subiect, copiii sunt rugați să răspundă 
la întrebări despre acțiunile de zi cu zi și experiențele 

trecute.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze într-un cerc și îi 
invită să discute pe marginea următoarele întrebări:

Cum trece timpul când suntem plictisiți?

Cum trece timpul când ne bucurăm de noi înșine?

După o scurtă discuție, profesorul le arată copiilor o 
clepsidră cu durată de 5 minute, explicând că este un 
instrument pentru măsurarea timpului.

Apoi, profesorul îi îndeamna pe copii să rămână liniștiți 
și tăcuți timp de 5 minute, fiind măsurați cu ajutorul 
clepsidrei de 5 minute.

După ce a trecut timpul, profesorul întreabă:

Cum te-ai simțit?

Cum a trecut timpul, rapid sau lent?

Profesorul încurajează copiii să-și exprime opinia.

Profesorul antrenează apoi copiii într-o activitate de joc/ 
plăcută pentru aceeași perioadă de timp și folosește 
aceeași clepsidră de 5 minute pentru a măsura trecerea 
timpului.

După ce a trecut timpul, profesorul întreabă:

Cum te-ai simțit?

Cum a trecut timpul, rapid sau lent?

Profesorul încurajează copiii să-și exprime opinia.

După activități, profesorul rezumă și listează împreună 
cu copii situațiile în care timpul trece foarte lent și foarte 
repede.

Activitatea se poate face și cu părinții, iar răspunsurile 
pe care le oferă pot fi apoi comparate cu cele ale copiilor.

În plus, adulții pot primi întrebări diferite pentru a-și 
stimula gândirea:

Situații în care timpul a trecut prea lent pentru mine ca 
și copil.

Situații în care timpul a trecut prea repede pentru mine 
ca și copil.

Situații când timpul mi-e prea lent pentru mine acum.

Situații când timpul trece prea repede pentru mine 
acum.

Răspunsurile pot fi discutate și analizate împreună 
cu copiii, permițându-le să reflecteze asupra oricăror 
diferențe și asemănări și a motivelor pentru aceștia.
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O ușă spre idei 

Aria tematica
Principii ale filozofiei, 
metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12/13 copii.

Competențe și abilități

Audiere și dezbatere, 
colaborare, dezvoltarea 
conștiinței de sine, 
conștientizarea limitelor 
și posibilităților noastre, 
crearea de legături între 
exemple și diverse situații.

Resurse folosite
recorder de voce pentru a 
înregistra conversații care 
sunt apoi transcrise.

Prezentare generală:
Această activitate îi încurajează pe copii să se întrebe 
despre modul în care gândim și, în special, despre 
modul în care avem idei:

“Cum putem veni cu idei? Cum se schimbă acestea?”

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze într-un cerc și să 
se gândească la următoarele întrebări:

De unde provin ideile, în opinia voastra?

Cum obții idei?

Ideile apar atunci cand esti singur sau in grup?

Cum ne gândim la idei?

Există vreo “ușă” prin care ne propunem noi idei?

Poate cărțile să fie o “ușă spre idei”?

Ce altceva poate fi o ușă pentru idei?

Profesorul îi indeamnă pe copii să discute pe marginea 
acestor întrebări și să-și împărtășească opiniile.

După discuția inițială, profesorul lansează o nouă 
întrebare:

Pot animalele să aibă idei? Dacă da, toate animalele 
au idei?

Profesorul desenează pe tablă un tabel cu două titluri:

Animale care NU 
POT avea idei

Animale care POT 
avea idei

Profesorul îi încurajează pe copii să-și împărtășească 
părerile și îi îndeamna să se gândească la următoarele 
întrebări:

poate întreba și:

Care este diferența dintre ideile pe care le avem pe cont 
propriu și ideile pe care le formăm ca grup?

Ce înseamnă să-ți schimbi părerea despre ceva? De ce 
este posibil?

La sfârșitul discuției, profesorul rezumă răspunsurile 
copiilor și încheie activitatea.
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Trei copii și un fluier
 
Aria tematica Principii ale filozofiei.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiere și dezbatere, 
colaborare, luarea  deciziilor, 
înfruntarea conflictelor din 
puncte de vedere diferite și 
ireconciliabile.

Resurse folosite

Flaut, imagini cu 2 fetițe 
și un băiat, recorder de 
voce pentru a înregistra 
conversații care sunt apoi 
transcrise.

Prezentare generală:
Activitatea se bazează pe principiile justiției propuse 
de câștigătoarea Premiului Nobel în economie, 
Amartya Sen, și îi ajută pe copii să reflecteze asupra 
ideii de dreptate și corectitudine prin împărtășirea 
opiniilor, dezbaterea punctelor de vedere aflate în 

opoziție și a conflictelor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul cere copiilor să se așeze într-un cerc și 
le cere ajutorul pentru a rezolva dilema propusă de 
Amartya Sen:

Luați trei copii și un flaut. Anne spune că ar trebui să 
i se dea flautul pentru că ea este singura care știe să 
cânte la flaut. Bob spune că flautul trebuie să îi fie dat 
lui, deoarece este atât de sărac încât nu are jucării cu 
care să se joace. Carla spune că flautul este al ei pentru 
că ea l-a făcut. “Cui ar trebui să i se dea flautul?”

Pentru a stimula discuția cu ajutorul unor sugestii 
vizuale, profesorul arăta flautul și imaginile celor două 
fete și un băiat.

Profesorul încurajează apoi copiii să sugereze și să 
împărtășească ideile lor și subliniază diferitele puncte 
de vedere pe care le pot avea copiii.

Profesorul îi întreabă apoi pe copii dacă există alte 
soluții posibile pentru soluționarea disputei.

Activitatea se încheie odată cu profesorul rezumând 
ipoteza discutată de copii și încheind activitatea.

28



A ști și a nu ști
 
Aria tematica Principii ale filozofiei.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiere și dezbatere, 
colaborare, speculație, 
crearea de legături într 
exemple și diverse situații, 
dezvoltarea conștiinței 
de sine, conștientizarea 
propriilor limite și posibilități.

Resurse folosite

Obiecte neobișnuite 
necunoscute de către copii, 

recorder de voce pentru a 
înregistra conversații care 
sunt apoi transcrise.

Prezentare generală:
Activitatea îi ajută pe copii să reflecteze asupra 
cunoștințelor, cum este posibil să ne extindem 
cunoștințele, ce ar trebui să facem atunci când vrem 
să aflăm ceva ce nu știm încă.

Activitatea antrenează copiii în conversații filosofice 
stimulate de utilizarea întrebărilor în jurul obiectelor 
necunoscute.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze în cerc și le arată 
un obiect pe care copiii nu l-au mai văzut până acum. 
Apoi li se pun următoarele întrebări:

Ce este?

Cum se face?

Pentru ce se utilizează?

Cum funcționeazã?

Copiii lucrează împreună și încearcă să găsească 
răspunsurile la întrebările de mai sus.

Rolul profesorului este de a identifica întrebările ca o 
sursă valoroasă, dar și de a le contesta validitatea. 
De exemplu, copiii pot menționa internetul. Profesorul 
admite ca este o sursă valoroasă, dar apoi sugerează: 
“Ce se întâmplă dacă nu ar exista internet? Ce ar trebui 
sa facem?”

Profesorul folosește o abordare similară și cu alte surse, 
cum ar fi cărțile: “Și dacă nu ar exista cărți, cum și unde 
ar trebui să căutăm?”

După o scurtă discuție, profesorul îi invită pe copii să 
se gândească la acele lucruri pe care cred că le știu 
cel mai bine acum, de exemplu părinții lor, școala etc. 
și întreabă: 

Ce sunt acestea?

Cum și unde le-ați descoperit?

Acest lucru permite copiilor să discute despre strategiile 
pe care le folosim pentru a obține cunoștințe.

La sfârșitul discuției, profesorul rezumă toate 
răspunsurile și ideile copiilor pe o tablă și încheie 
activitatea.
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Desene și gânduri 
 
Aria tematica Principii ale filozofiei.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiere și dezbatere, 
colaborare, crearea unor 
legături între exemple și 
situații diferite.

Resurse folosite

Desene ale corpului uman, 
cel puțin câte unul pentru 
fiecare copil.

Desene cu diferite tipuri de 
scaune.

Recorder de voce pentru a 
înregistra conversații care 
sunt apoi transcrise.

Prezentare generală:
Scopul activității este de a implica copiii într-un 
exercițiu de gândire, dezvoltându-și capacitatea de a 
împărtăși opinii și gânduri.

Activitatea se compune din două părți diferite, 
prima se referă la subiectul proporțiilor și desenelor 
corpului, iar a doua se referă la problema clasificării 
obiectelor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze într-un cerc și le 
împarte desenele unui corp uman cu proporții realiste.

Profesorul cere copiilor să modifice o parte a desenului.

Apoi profesorul preia unele dintre desene și întreabă:

Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar fi așa?

Profesorul antrenează copiii într-o discuție pe această 
temă, oferind oportunități tuturor copiilor să-și exprime 
ideile.

După discuția inițială, profesorul le cere copiilor să se 
gândească la un scaun.

 Apoi, profesorul le arată copiilor desene cu diferite 
tipuri de scaune și îi îndeamnă să identifice toate 
caracteristicile care le fac diferite, subliniind faptul că 
noțiunea de  “scaun” se poate referi la o mare varietate 
de obiecte.

Copiii sunt apoi invitați să deseneze un scaun după 
două criterii:

1. Este cât se poate de unic

2. Este identificabil ca un scaun.

Va rezulta astfel, o colecție de desene neobișnuite cu 
scaune.

Profesorul creează apoi diferite categorii pentru a 
clasifica scaunele:

Originalitate

Identificabilitate

Profesorul îi întreabă apoi pe copii:

Există câteva scaune mai ușor sau mai greu de 
identificat?

Care sunt părțile de bază ale unui scaun?

Pot anumite cuvinte să fie semnificative? Și cum le 
folosim?

Profesorul  rezumă principalele puncte ale discuțiilor și 
încheie activitatea.
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Și dacă ET chiar 
există? 
Aria tematica Principii ale filozofiei.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 ani, 1 oră, grupuri de 6 
până la 12 copii.

Competențe și abilități

Audiție și dezbatere, 
colaborare,speculație. 
Dezvoltarea conștiinței de 
sine, conștientizarea limitelor 
și posibilităților noastre, 
crearea de legături între 
exemple și diverse situații, 
schimbarea propriilor puncte 
de vedere.

Resurse folosite

Hărți spațiale ale sistemului 
solar.

Recorder de voce pentru a 
înregistra conversații care 
sunt apoi transcrise.

Prezentare generală:
Scopul activității este de a aborda un punct de vedere 
neobișnuit și de a încuraja copiii să-și împărtășească 
ideile în grup.

Activitatea ajută copiii să se pună în locul altor 
persoane și să ia în considerare părerile celorlalți.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze într-un cerc și să 
înceapă activitatea, spunându-le o scurtă poveste:

Cu mult timp în urmă, filosoful francez Voltaire a scris 
despre o întâlnire între doi ET și un grup de oameni.

Apoi, profesorul le cere copiilor să-și imagineze o situație 
similară și să o descrie, pornind de la următoarele 
întrebări:

Ar fi stilul lor de viață diferit de cel al nostru?

Ar crede că suntem ciudați?

Ce ar vorbi cu noi?

Există ceva despre omenire, lumea și obiceiurile 
noastre, care să îi sperie?

Și ce îi va face să se întrebe și să fie curioși?

După discuția inițială, profesorul sugerează un nou 
scenariu:

Ce i-am întreba dacă am avea  doar o oră?

Ce am vrea să știm dacă le-am putea pune doar cinci 
întrebări?

La sfârșitul activității, copiii sunt încurajați să-și 
deseneze ET-ul, iar profesorul strânge toate desenele 
și părerile.

Sesiunea se încheie cu schimbul de idei, desene și 
gânduri care sunt apoi afișate în sala de clasă.
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Nu e un băț

Prezentare generală:
În cadrul acestei activități povestea Not a stick este 
folosită ca stimul. Acest stimul va declanșa o discuție 
despre realitatea lucrurilor și a obiectelor care ne 
înconjoară.
Următoarele întrebări pot fi folosite:
De unde știm că un băț e doar un băț și nu altceva?
Sunt proprietățile obiectelor importante?
Punând nume unui obiect îl facem real?

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul începe activitatea cu un joc (numărătoare, 
ordonarea elevilor în fincție de luna nașterii, etc). 

Elevii sunt împărțiți în patru grupe.

Fiecare grup primește un băț.

Profesorul le cere elevilor din fiecare grup să găsească 
cât mai multe utilități ale acelui obiect. În grup, elevii 
discută, apoi își exprimă opiniile care sunt scrise pe 
tablă.

Elevii se așează în cerc. Profesorul le citește povestea.

Elevii au câteva minute de gândire.

Profesorul îi împarte din nou în grupuri de câte patru. 
În cadrul grupului au loc discuții despre aspectele 
filosofice observate în text. Fiecare grup formulează o 
întrebare filosofică legată de cele discutate. Întrebarea 
este scrisă  pe o coală de hârtie de unul dintre elevii 
fiecărui grup. Întrebările sunt plasate pe jos, în mijlocul 
cercului. Profesorul le citește pe fiecare cu voce tare.

Elevii votează plasând câte o pietricică în dreptul  
întrebării pe care o consideră cea mai profundă/ care 
merită discutată de către clasă.

Întrebarea câștigătoare este afișată pe tablă. Apoi 
fiecare elev este încurajat să-și exprime punctul de 
vedere, profesorul poate nota ideile elevilor.

În final, fiecare poate exprima o concluzie cu privire la 
cele discutate.

Aria tematica
Metacogniție 
Principii ale filosofiei.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10 ani, 50 de minute, maxim 
30 de elevi.

Competențe și abilități

Formulare de întrebări, 
ascultare,gândire critică, 
colaborare, motivarea 
răspunsurilor, empatie.

Resurse folosite

Cartea Not a stick de 
Antoinette Portis 
Bețe 
Tabla 
Creioane 
Pietricele folosite la vot.



Inelul cu care scapi 
nepedepsit
Aria tematica

Filosofie socială 
Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10 ani, 50 de minute, maxim 
30 de elevi.

Competențe și abilități
Formulare de întrebări, as-
cultare activă, gândire critică, 
colaborare, argumentare.

Resurse folosite
Un inel, tabla, creioane, coli 
de hârtie.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a încuraja elevii 
să reflecteze asupra modului în care gândesc, iau 
decizii și care este impactul acestor decizii asupra 
celorlalți.

Această activitate are în centru ideea unui inel special 
care oferă celui care îl poartă invizibilitate și șansa de 
a scăpa nepedepsit dacă aleg să facă un lucru rău.

Următoarea dilemă le este prezentată elevilor: 

Imaginați-vă că găsiți acest inel și puteți să-l purtați 
doar pentru o zi. Ce ar trebui să faceți? De ce?

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul începe activitatea și le arată elevilor inelul. Le 
spune că acest inel are puteri speciale și dacă cineva îl 
poartă, acel cineva poate face orice și nimeni nu va ști.

Profesorul poate formula următoarele întrebări:

Ați face lucruri bune?

Ați face ceva rău?

Ați ajuta pe cineva să rănească pe altcineva?

Elevii au timp de reflecție, apoi discută cu colegul. Elevii 
sunt încurajați să își exprime punctul de vedere.

Profesorul scrie următoarele pe două coli de hârtie:

• Faci bine/ alegi să ajuți pe cineva

• Faci rău/ rănești pe cineva.

Elevii aleg afirmația cu care sunt de acord poziționîndu-se 
în dreptul ei.

Își argumentează alegerea făcută.

În final grupul care a ales una dintre variante încearcă să-i 
convingă pe cei din celălalt grup să-și schimbe alegerea.

Activitatea se încheie cu ocazia elevilor de a-și schimba 
punctul de vedere/alegerea inițială, oferind argumente.
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Ce este un cadou?

Aria tematica
Principiile gândirii creative 
Metacogniția.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

9 ani, 45 de minute, maxim 
30 de elevi.

Competențe și abilități

Formulare de întrebări, 
ascultare activă, răspuns 
pe rând, gândire critică, 
colaborare.

Resurse folosite
O cutie împachetată ca un 
cadou 
Creioane, hârtie.

Prezentare generală:
Stimulul acestei activități este o cutie cadou însoțită 
de următoarele posibile întrebări:

Ce cadou ar dori fiecare să primească într-o 
asemenea cutie?

Ce cadou ar dori fiecare să ofere cuiva drag într-o 
asemenea cutie?

Activitatea dorește să îi încurajeze pe elevi să se 
gândească la lucrurile materiale și la valoarea reală 
sau simbolică a  unui cadou. De asemenea activitatea 
își propune să le dezvolte elevilor empatia.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul începe activitatea provocându-i pe elevi să 
se gândească și să numească cel mai frumos cadou pe 
care l-au primit vreodată.

Este prezentată cutia cadou. Fiecare își imaginează ce 
cadou ar dori să se ascundă în cutie. Cutia trece din 
mână în mână și fiecare elev își exprimă ideile.

Apoi cutia mai trece o dată prin mâna fiecăruia, de 
data asta ei spun ce ar dori să ofere în acea cutie. Se 
argumentează motivul/ motivele.

În continuare se discută despre diferite aspecte legate 
de cadouri:

Ce este un cadou?

Ce nu este un cadou?

Cine decide dacă un lucru poate fi cadou sau nu?

Cum apreciem valoarea unui cadou (preț, timpul  și 
efortul necesar producerii lui)?

Ce cadouri ar trebui/ nu ar trebui să primească un copil?

 Fiecare elev este încurajat să-și exprime opinia.

În final, profesorul sumarizează și formulează concluzii 
bazate pe opiniile elevilor.
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Echilibrul vieții 

Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10 ani, 50 de minute, maxim 
30 de elevi.

Competențe și abilități
Colaborare, gândire critică și 
creativă.

Resurse folosite

Foi, creioane 
Filmul Balance 
https://www.youtube.com/
watch?v=1CTesYaduBA

Prezentare generală:
Această activitate pune accentul pe importanța  
relațiilor în lumea noastră, pe faptul că toate lucrurile 
și ființele sunt interconectate.

De asemenea, activitatea scoate în evidență 
echilibrul fragil al vieții.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le spune elevilor că vor urmări împreună un 
scurt film.

Se vizionează filmul care prezintă un grup de cinci 
persoane care stau pe o platformă ce pare suspendată 
în aer. Ca să evite căderea, ei trebuie să colaboreze și 
să se poziționeze în așa fel încât platforma să rămână 
tot timpul în echilibru.

După vizionare elevii se așează în cerc. Fiecare își 
exprimă primele gânduri.

Elevii sunt împărțiți în grupuri de câte patru. Se discută 
în cadrul grupului, apoi fiecare grup formulează o 
întrebare filosofică legată de cele vizionate și discutate. 
Profesorul poate facilita discuțiile și interveni dacă elevii 
întâmpină dificultăți.

Posibile întrebări pot fi formulate:

Care sunt ingredientele unei vieți fericite?

Avem nevoie de alții ca să putem trăi? De ce?

Fiecare grup scrie pe o coală întrebarea la care s-au 
gîndit și asupra căreia au căzut de comun acord. 
Întrebările sunt plasate pe jos, în mijlocul cercului. Elevii 
votează întrebarea pe care doresc să o discute cu toată 
clasa.

Profesorul poate alege să scrie pe tablă sau pe o coală 
mare ideile, conceptele, temele aduse în discuție. 
Aceste notițe îi vor ajuta pe elevi într-o eventuală 
activitate viitoare.

Se trag concluziile, se exprimă ultimele puncte de 
vedere.
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Testul 

Aria tematica
Principiile Filosofiei 
Metacogniția.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 50 de minute, 25 de 
elevi.

Competențe și abilități

Formulare de întrebări, 
formulare de răspunsuri, 
ascultare activă, observația, 
gândirea critică.

Resurse folosite
O foaie pe care este scris 
Test- Răspunsuri

Prezentare generală:
Această activitate se folosește cu scopul de a dezvolta 
elevilor competențele de rezolvare de probleme.

În cadrul acestei activități se vor atinge subiecte 
precum: respect, corectitudine, cinste, integritate.

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii stau în cerc. Profesorul le prezintă următorul 
scenariu imaginar.

Urmează să dați un test pentru câștigarea unei burse 
care vă va permite să mergeți la școala mult visată.

V-ați pregătit, dar testele vă fac să vă simțiți emoționați 
și nesiguri.

Dacă ratați, nu veți mai avea o a doua șansă.

Observați că la începutul testului examinatorul a uitat 
pe masă foaia cu răspunsurile corecte și a ieșit din sală. 
Sunteți doar voi cu un prieten în sală. Ce faceți?

Elevii au un minut de reflecție. În perechi discută despre 
scenariu propus de profesor.

Elevii își exprimă ideile pe rând.

Exemple de întrebări care ar putea fi puse:

Te uiți la răspunsuri? Dacă prietenul tău se uită, tu ce 
alegi să faci?

Spui examinatorului?

Nu faci nimic/ nu te uiți la răspunsuri?

 Elevii se împart în grupuri de câte trei sau patru. Discută 
în grupul lor, apoi formulează și scriu o întrebare. Se 
votează întrebarea care va fi pusă în discuție.

Profesorul va facilita discuțiile și va atinge teme precum 
cinstea, înșelătoria, acțiune și posibile consecințe.

După ce toți elevii și-au exprimat opiniile, profesorul 
sumarizează și încheie activitatea.



Arta accidentală 

Aria tematica
Principiile gândirii filosofice și 
creative 
Metacogniția.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10 ani, 50 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități
Colaborarea, formularea de 
întrebări, gândirea creativă.

Resurse folosite

O reproducere după tabloul 
Portocaliu și galben a lui 
Mark Rothko

Flash cards cu diverse 
obiecte de artă.

Prezentare generală:
Scopul acestei activități este de a-i face pe elevi 
conștienți de importanța artei, a ceea ce ea reprezintă. 

Se vor discuta aspecte precum: 

Ce este arta, cine decide dacă ceva e artă sau nu, 
poate oricine deveni un artist?

Cum se desfășoară 
activitatea
Reproducerea după tabloul celebru este folosită pe 
post de stimul.

Profesorul scrie pe tablă:

Ce e arta?

Elevii au un minut de gândire, apoi își exprimă gândurile 
legate de tablou.

Următoarele întrebări pot apărea:

Poți da un exemplu clar de artă?

Poți da un exemplu de ceva care nu poate fi artă?

Ce e un artist?

Cine decide că ceva e un obiect de artă?

Dacă un desen e făcut de un artist, poate fi numit artă?

Toate operele de artă sunt făcute de artiști?

Dacă un tablou stă într-o galerie, este acel tablou operă 
de artă?

Dacă un tablou este vândut în schimbul unei sume de 
bani, este o operă de artă?

Dacă cuiva îi place un tablou, este acela o operă de 
artă?

Profesorul le cere elevilor să se grupeze în funcție de 
opțiune:

Portocaliu și galben este sau nu este o operă de artă.

Se discută în cadrul fiecărui grup.

Se oferă argumente și contra argumente. Profesorul 
facilitează discuția și o aduce la final.
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Monstru la școală
 
Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7 ani, 45 de minute, maxim 
30 de elev.

Competențe și abilități
Gâdirea critică, 
creativă,colaborarea, 
ascultarea activă.

Resurse folosite

Desen reprezentând un 
monstru care nu arată nici 
prietenos, nici înfricoșător. 

Coli, creioane.

Prezentare generală:
Activitatea se folosește pentru a-i ajuta pe elevi în 
dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare de probleme.

 De asemenea are ca scop încurajarea elevilor de a 
privi lucrurile din puncte de vedere diferite.

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii se așează în cerc.  Profesorul le spune că trebuie 
să rezolve următoarea dilemă:

Profesorul a întâlnit un monstru în drum spre casă. 
Monstrul a întrebat dacă ar putea veni următoarea zi 
la școală. Profesorul este confuz și nu știe ce să facă.

După prezentarea acestei situații, profesorul le cere 
elevilor să decidă ridicându-se în picioare pentru 
varianta Da ( monstrul să fie primit la școală) sau 
rămânând așezați pentru Nu (să nu fie primit).

Pe baza votului se formează două grupuri.

Profesorul îi încurajează pe elevi să împărtășească 
grupului nou format ideile și să-și motiveze alegera 
făcută.

 Se revine în cerc. Grupul majoritar exprimă și motivează 
alegerea. 

Profesorul prezintă noi date despre monstru:

Dacă monstrul miroase frumos?

Dacă este foarte mic?

Dacă știe răspunsurile la toate întrebările?

Profesorul revine la prima întrebare, dacă monstrul 
poate veni la școală. Se votează din nou.

Elevii care și-au modificat prima opinie din cauza 
acestor noi informații motivează de ce și-au schimbat 
votul inițial.

 În final sunt trase ultimele concluzii.



Sunt real?  

Aria tematica
Metacogniție 
Principii ale Filosofiei.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

6 ani, 45 de minute 25 de 
elevi.

Competențe și abilități
Formularea de întrebări, 
colaborarea, gândirea 
creativă.

Resurse folosite O coală mare de hârtie, 
creioane, carioci. 

Prezentare generală:
Scopul acestei activități este de a dezvolta 
competențele de gândire ale elevilor în urma 
discuțiilor legate de întrebarea:

Cum știu că ceva este real?

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii stau în cerc.

Profesorul desfășoară pe jos o coală mare de hârtie. Se 
cere un voluntar care se întinde pe coala de hârtie. Un 
alt voluntar va contura  în jurul corpului întins pe foaie.

Elevii voluntari revin în cerc.

Profesorul formulează următoarea întrebare:

Este aceasta o persoană reală?

Elevii se gândesc un minut în liniște. Începe discuția, 
fiecare elev care dorește își exprimă părerea și o 
argumentează.

Profesorul le cere elevilor să explice și să numească 
diferențele dintre o persoană reală și figura desenată.

Elevii sunt apoi împărțiți în grupuri de câte patru. În 
cadrul grupului discută despre alte lucruri care nu sunt 
reale. Se dau exemple. Se notează pe coli de hîrtie 
întrebarea pe care fiecare grup  dorește să o discute în 
plenul clasei.

Se votează.

Întrebarea câștigătoare va fi pusă în discuție. 

Elevii își exprimă opiniile, iar profesorul facilitează 
discuția.
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Ce ar putea fi? 
 
Aria tematica

Principii ale Filosofiei  
Filosofie socială  
Metacogniția.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

9-10 ani, 50 de minute, 30 
de elevi.

Competențe și abilități
Formularea de întrebări, 
colaborarea, gândirea critică 
și creativă.

Resurse folosite
Un obiect neobișnuit, hârtie, 
creioane.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a dezvolta 
crteativitatea elevilor. 

Se folosește pe post de stimul un obiect pe care elevii 
să nu-l fi văzut vreodată. Vor trebui să ghicească ce 
este și la ce folosește acel obiect, precum și ce nu 
este

 

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii stau în cerc. Profesorul le arată obiectul misterios.

Obiectul trece din mână în mână. Elevii numesc 
caracteristicile pe care le observă: culoare, material, 
formă, etc. Profesorul le grupează și le notează pe 
tablă.

În funcție de caracteristici, elevii încearcă să găsească 
utilitatea obiectului.

Profesorul îi provoacă pe elevi să explice de unde știu 
ceea ce știu.

Posibile întrebări:

Știi ceva pentru că ai mai văzut acel lucru în trecut?

Cineva ți-a spus despre el?

Ai ghicit?

Ai citit despre acel lucru?

Arată ca ceva despre care cunoști mai multe?

Ce este cunoașterea?

Cine decide și în ce fel care este adevărata cale de 
cunoaștere? ( teoria medievală a Pământului plat poate 
fi adusă în discuție).

Fiecare elev scrie o întrebare pe o coală. Întrebările 
sunt grupate mai apoi în funcție de subiectul pe care îl 
ating. Se votează cea mai bună întrebare.

Urmează discuția facilitată de profesor.

Activitatea se încheie cu concluzii și ultimele gânduri.



Cuști 
 
Aria tematica

Metacogniție

Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

6-7 ani, 45 de minute, maxim 
30 de elevi.

Competențe și abilități
Gândirea critică, creativă, 
colaborativă.

Resurse folosite

Jucării reprezentând animale 
de la zoo 
O imagine reprezentând un 
animal închis la zoo 
O imagine cu Hansel și 
Gretel în cușca vrăjitoarei 
Coli, creioane.

Prezentare generală:
Activitatea îi încurajează pe elevi să înțeleagă 
concepte precum drepturile omului, drepturile 
animalelor.

Scopul activității este dezvoltarea empatiei.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul începe activitatea cu un joc în care elevii 
dramatizează mici momente folosind jucăriile aduse.

 În acest timp discută despre experiențele pe care le-au 
avut în vizite anterioare la zoo.

Apoi, profesorul le arată elevilor cele două ilustrații.

Elevii se grupează în grupuri de câte patru. Discută 
despre asemănările și deosebirile pe care le observă în 
cele două imagini.

Vor formula o întrebare legată de cele două ilustrații.

Fiecare grup își va prezenta întrebarea.

Folosind pietricele (sau alte obiecte) se votează o 
întrebare.

Se discută întrebarea votată. 

Profesorul facilitează discuția, insistând pe unele 
aspecte pe care le consideră importante, cere explicații, 
exemple, argumente și contra argumente.

Se exprimă ultimele opinii, se încheie activitatea cu 
formularea concluziilor.
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Bune practici din Suedia



În pădure

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a ajuta copiii să se 
folosească de simțurile lor în observarea mediului 
înconjurător și de a se exprima pe căi variate în 

legătură cu cele observate.

Cum se desfășoară 
activitatea
Ai nevoie de acces la pădure/ parc mai sălbatic.

Copiilor li se cere să stea în cerc.

Profesorul le spune copiilor că e nevoie să stea liniștiți 
și tăcuți timp de aproximativ 5 minute.

Pe parcursul celor 5 minute, copiii se gândesc la 
următoarele:

Ce poți vedea, auzi, simți (pipăi) și gusta?

Ce emoții simți? Gândește-te la/ reflectă asupra acestor 
emoții.

După 5 minute, profesorul le cere elevilor să găsească 
un loc liniștit și să noteze, pe o bucată de hârtie, 
gândurile lor/ reflecțiile lor despre activitate.

Profesorul împarte copiii în grupuri de câte 4 și le cere 
să împărtășească gândurile/ reflecțiile lor cu colegii.

În grupuri, copiii discută și compară gândurile și emoțiile 
resimțite, apoi le notează pe cele pe care le consideră 
cele mai importante. 

Copiii se reîntorc în cerc și își prezintă observațiile în 
fața colegilor, discutând despre asemănări și diferențe 
în cele observate/ resimțite.

Aria tematica Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7 – 10 ani; , aproximativ o 
oră (60 min.);10 - 15 copii.

Competențe și abilități

Folosirea simțurilor (și a 
organelor de simț); 
Dezvoltarea abilității de a-și 
aștepta rândul/ de a vorbi pe 
rând;  
Dezvoltarea abilității de a 
asculta activ; 
Dezvoltarea abilității de a 
reflecta/ de a analiza în 
gând.

Resurse folosite
Hârtie, creioane, accesul la 
pădure.
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Ce este timpul?

Aria tematica
Principii ale Filosofiei și ale 
Gândirii critice.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7-12 ani, 45 - 60 minute, 10-
12 copii.

Competențe și abilități

Comunicare 
Vorbire/ Discurs 
Ascultare 
Respect 
Empatie.

Resurse folosite

TV sau alte surse media 
https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-
de-stora-fragorna-Tid

Prezentare generală:
Această activitate ajută copiii să-și dezvolte abilitățile 
de interogare/autointerogare (chestionare), respectiv 
să-și formeze abilitatea de a privi lucrurile din mai 
multe perspective/ puncte de vedere.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează sala de clasă și colectivul 
de elevi astfel încât aceștia să poată sta la mese, pe 
scaune, în așa fel încât să se poată vedea unul pe 
celălalt (cerc cu mese și scaune).

Profesorul și copiii discută despre regulile ce trebuie 
urmate în cadrul acticității:

• toate gândurile/părerile sunt importante

• nu există păreri bune sau rele

• este permis/ ai voie să îți schimbi punctul de vedere

Copiii urmăresc filmul următor:

Elias and the big questions – time.  https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-de-stora-fragorna-Tid

După vizionarea filmului, profesorul le cere copiilor să 
discute despre următoarele întrebări;

ce este timpul?

unde merge timpul?

dacă ai putea să călătorești în timp, ai face asta? de ce?

Profesorul organizează copiii în cerc și le cere să își 
împărtășească părerile/ punctele de vedere și să își 
pună întrebări despre punctele de vedere ale fiecăruia. 
În momentul acesta, copiilor li se amintește că pot să 
își schimbe părerea în funcție de opiniile și punctele 
de vedere ale colegilor (dacă ei consideră că sunt bine 
argumentate și simt această nevoie).

Profesorul sumarizează opiniile copiilor pe flipchart.
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Cărțile zburătoare

Aria tematica Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

8-12 ani, 60 minute, 30 de 
copii.

Competențe și abilități

Ascultare (activă; unul pe 
celălalt) 
Interogare/ Chestionare 
Reflectare 
Cooperare 
Exprimarea sentimentelor.

Resurse folosite

Hârtie, creioane, mese/ 
bănci, post-it-uri pentru vot 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a ajuta copiii să-și 
dezvolte abilitățile de a gândi în profunzime

Întrebarea  ”Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea toate 
cuvintele?” este folosită ca stimul pentru a oferi 
copiilor oportunitatea de a discuta despre părerea lor/ 
punctul lor de vedere în legătură cu această ipoteză. 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul începe cu un film despre niște cărți 
zburătoare:

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs

Profesorul le cere apoi copiilor să noteze sentimentele 
și emoțiile pe care le-au avut/ simțit în timp ce urmăreau 
acest film.

Apoi, copiii vor scrie răspunsul la întrebarea ”Ce s-ar 
întâmpla dacă ar dispărea toate cuvintele?”

Profesorul le cere copiilor să se așeze în cerc și să se 
mai gândească o data la întrebarea anterioară ( pentru 
care au notat răspunsurile).

După câteva minute, copiii sunt împărțiți în grupe de 
câte 4 și li se cere să își împărtășească gândurile și 
nedumeririle/ întrebările care îi frământă în cadrul 
grupului.

Apoi, în fiecare grup de 4, copiii vor trebui să aleagă 
un singur gând/ o singură părere cu care sunt toți de 
accord, să o scrie pe o bucată de hârtie și să o așeze 
pe podea, în mijlocul cercului, pentru a putea fi văzută 
de toți colegii.

Profesorul le cere tuturor copiilor să reflecte asupra 
gândurilor notate și așezate pe podea și să ofere primele 
păreri/ puncte de vedere/ comentarii cu voce tare.

Profesorul le cere copiilor să voteze gândul/ părerea pe 
care doresc să o discute/ dezbată

Părerea cu cele mai multe voturi este apoi discutată de 
întreaga clasă

Activitatea se încheie cu sumarizarea principalelor 
puncte de vedere, de către profesor.
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Pășind pe Lună
 
Aria tematica

Principii ale Filosofiei și 
Gândirii creative.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

3-6 ani, 1 oră, 5-10 copii.

Competențe și abilități

Creativitate 
Imaginație 
Ascultare (activă) 
Vorbire (Împărtășire de 
păreri)

Resurse folosite

Hârtie A3 
creioane grafice, creioane 
colorate  
o imagine/ o planșă cu un 
cer cu nori și o scară.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a încuraja copiii 
să se gândească la necunoscut și să-și folosească 
imaginația.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează copiii în cerc, la mese.

Copiilor li se arată o planșă/ o imagine cu un cer cu nori 
și o scară. Profesorul întreabă:

Ce credeți că se află la capătul scărilor?

Copiilor li se dă un timp de gândire/ reflectare asupra 
întrebării, apoi li se cere să își împărtășească opiniile în 
cadrul grupului.

Profesorul le dă copiilor hârtie, creioane grafice și 
creioane colorate și le cere să deseneze ceea ce cred 
că se află la capătul scărilor. 

După ce toți au terminat, profesorul invită copiii să 
discute despre desenele lor – ce cred că se află la 
capătul scărilor, fiecare, pe rând (unul câte unul).



Unde duce cheia?
 
Aria tematica

Principii ale Filosofiei și 
Gândirii creative.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

3-6 ani, 30 minute, 5-10 
copii.

Competențe și abilități
Ascultare (activă) 
Creativitate 
Interogare

Resurse folosite O cheie

Prezentare generală:
Această activitate este un exemplu despre cum să-i 
ajutăm pe copiii mai mici să-și dezvolte abilitatea de 
a asculta și  înțelege puncte de vedere/ perspective 
diferite.

 În activitate se folosește un stimul aleatoriu pentru a 
încuraja creativitatea.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează colectivul de copii într-un cerc, 
pe podea

Li se arată o cheie. Copiii o dau din mână în mână.

Profesorul întreabă:

Unde duce această cheie? (Variantă: Ce poți deschide 
cu această cheie?)

Copiii se gândesc timp de un minut, apoi împărtășesc 
părerile cu restul grupului.

Discută părerile.

După această discuție, copiii aleg 3 păreri pe care le 
consider cele mai bune.

Profesorul notează cele 3 păreri și le cere copiilor să le 
discute din nou.

Activitatea se încheie cu profesorul care îi lasă pe 
copii să reflecte asupra discuțiilor avute,apoi fiecare va 
spune cum s-a simțit la această activitate/ ce a simțit pe 
durata  aceastei activități.
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Strategii 

Aria tematica Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10-12 ani , 60 minute, 5-15 
copii.

Competențe și abilități

Ascultare (activă) 
Gândire (analitică) 
Empatie 
Vorbirea pe rând (A-și 
aștepta rândul).

Resurse folosite Obiecte aduse de copii.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a încuraja copiii să 
folosească diferite căi/ moduri de a se exprima.

Cum se desfășoară 
activitatea
În prealabil, copiii sunt rugați să aducă de acasă ceva 
care are o importanță deosebită pentru ei (un obiect/ 
ceva care înseamnă mult pentru ei).

Profesorul organizează copiii în cerc (pe scaune/ pe 
podea)

Câte unul pe rând, copiii vor arăta obiectul adus pentru 
activitate și vor explica de ce (care sunt motivele pentru 
care) l-au ales. Ceilalți ascultă cu atenție și vor adresa 
întrebări la momentul potrivit

După ce fiecare a vorbit, profesorul inițiază o discuție 
despre gândurile lor în legătură cu obiectele alese. 

Profesorul le cere copiilor să discute despre strategiile 
prin care au ales întrebările adresate colegilor despre 
obiectele lor, în timpul discuției anterioare 

Activitatea se încheie cu reflecția copiilor asupra 
propriilor strategi de a adresa întrebări/ de a folosi 
interogarea.



Insula pustie 

Aria tematica
Principii ale Filosofiei și 
Gândirii creative.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

8-12 ani, 60 minute, 5 -10 
copii.

Competențe și abilități

Ascultare (activă) 
Vorbire/ exprimare 
Gândire (creativă) 
Empatie.

Resurse folosite Hârtie, creioane.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a oferi copiilor 
oportunitatea de a se gândi la  cum putem reacționa 
în momente critice. 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează copiii în cerc pe scaune sau pe 
podea și le prezintă următoarea dilemă: 

Sunt cinci oameni înfometați pe o insula pustie și cinci 
kilograme de mâncare plutește în jurul insulei. Cum ai 
împărți mâncarea?

Printre cei 5 oameni se află:

• O femeie însărcinată

• Un atlet puternic

• Un copil de 11 ani

• Mama copilului de 11 ani

• O persoană în vârstă bolnavă

Profesorul îi lasă pe copii să se gândească la această 
dilema câteva minute. Apoi le cere să își noteze primele 
gânduri.

Pe rând, fiecare copil va spune cum ar împărți mâncarea 
și de ce. Ceilalți copii pot adresa întrebări dacă doresc.

Profesorul dă timp copiilor pentru a discuta despre 
părerile lor, iar apoi decid împreună care, din toate 
alegerile ar fi  cele mai potrivite.
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Vise 

Aria tematica
Principii ale Filosofiei și 
Gândirii critice 
Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

3-6  ani, 60 minute, 4-8 copii.

Competențe și abilități

Interogare/ Chestionare 
Ascultare (activă) 
Conversație 
Gândire critică.

Resurse folosite Cartea: Copiii planetei 
Hârtie și creioane.

Prezentare generală:
Folosind ca stimul cartea ”Copiii planetei” scrisă de 
convenția UN a Drepturilor Copiilor, această activitate 
are scopul de a-i ajuta pe copii să își dezvolte abilitățile 
de gândire pornind de la o întrebare filosofică precum:

Ce e un vis?

Cum arată un vis?

Care sunt visele tale?

 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează elevii în cerc (pe scaune).

Li se arată coperta cărții și li se cere copiilor să anticipeze 
despre ce ar putea fi vorba în carte.

 Profesorul citește cartea care vorbește despre toate visele 
copiilor amestecate într-un pahar cu lapte din care adulții 
beau ca să poată transforma aceste vise în realitate.

După lectură, profesorul le cere copiilor să împărtășească 
visele lor cu clasa (ce vise au ei) și să spună cum ar arăta 
planeta ideală (din punctul lor de vedere).

Copiii primesc apoi hârtie și creioane. Li se cere să 
deseneze/ilustreze planeta ideală (planeta perfectă pe 
care ei ar vrea să trăiască).

Când toți au terminat, copiii își prezintă lucrările și discută 
despre ele.

Prin această activitate, copiii învață să se asculte unul 
pe celălalt și să își respecte opiniile (să respecte părerile 
celorlalți).



Identitate  

Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10-12 ani, 60 minute,  6 – 8 
copii.

Competențe și abilități

Interogare/ Chestionare 
Ascultare (activă) 
A vorbi pe rând (A-și aștepta 
rândul).

Resurse folosite Scaune, hârtie, creioane.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a ajuta copiii să își 
dezvolte abilitățile de a se angaja într-o dezbatere 
precum și abilitățile de argumentare pe diferite 
subiecte.

În această activitate este folosit subiectul ”identității” 
precum și următoarele întrebări:

De ce ești tu cine ești?

Ce te afectează? 

 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere copiilor să se așeze în cerc și începe 
dezbaterea întrebându-i:

De ce ești tu cine ești?

Fiecărui copil i se dă șansa să își afirme răspunsul, apoi 
aceste răspunsuri sunt discutate în grup.

Pe flipchart, profesorul sumarizează principalele puncte 
ale dezbaterii,notînd răspunsurile lor.

Profesorul adresează a doua întrebare, urmând aceiași 
pași ca în cazul primeia:

Ce te afectează pe tine?

Copiilor li se dă timp pentru a-și exprima gândul/părerea 
finală și pentru a anunța dacă si-au schimbat opinia 
inițială după ce au ascultat părerile colegilor.
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Era Robin Hood un 
hoț? 
Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7-10 ani, 45 minute, 5-15 
copii.

Competențe și abilități

Ascultare (activă) 
Comunicare 
A-și aștepta rândul 
Gândire critică.

Resurse folosite Post-it-uri, hârtie, creioane.

Prezentare generală:
Activitatea este folosită cu scopul de a-i ajuta pe 
copii să își dezvolte abilitățile de argumentare 
într-o dezbatere și de a vedea lucrurile și din alte 
perspective. Povestea lui Robin Hood este folosită 
ca stimul. 

Cum se desfășoară 
activitatea
Copiii sunt așezați în cerc.

Profesorul le citește/ spune rezumatul poveștii ”Robin 
Hood”.

Copiii primesc hârtie, creioane și post-it-uri.

În mijlocul cercului este așezată întrebarea (scrisă):

Este Robin Hood un hoț?

Copiii sunt împărțiți apoi în două grupe: A și B .

Grupa A crede că Robin Hood este un hoț.

Grupa B crede că Robin  Hood nu este un hoț.

Fiecare grupă are sarcina de a aduce cât mai multe 
argumente posibile pentru a-și justifica părerea.

Argumentele lor vor fi notate pe post-it-uri care ulterior 
se așază pe podea, în mijlocul cercului.

Profesorul încurajează copiii să dezbată opiniile pentru 
a-și înțelege unii altora punctele de vedere.

Activitatea se încheie cu discutarea argumentelor 
pro și contra rezultate în urma dezbaterii precum și a 
manierelor în care fiecare grupă și-a apărat punctul de 
vedere. 



Bune practici din Germania
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Furia 

Prezentare generală:
Această activitate țintește să dezvolte capacitatea 
copiilor de a face față frustrării și furiei. Ea este 
gândită pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte 
strategii de reducere a frustrării și de control a furiei.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul așază o bucată mare de hârtie pe jos, în sala 
de clasă și oferă fieărui elev câte un creion, solicitându-
le să scrie acele lucruri sau situații care i-au făcut să 
simtă furie.

După ce elevii au finalizat prima sarcină, profesorul 
afișează posterul pe tablă, iar elevii sunt invitați să 
observe răspunsurile.

Ulterior, profesorul facilitează o dezbatere folosind 
următoarele întrebări:

Vă puteți gândi la alte situații/lucruri care i-au făcut pe 
alți copii să devină furioși? Care ar fi acestea?

Toți copiii sunt invitați să împărtășească răspunsurile. 

Apoi, profesorul le solicită elevilor să dea exemple de 
strategii pe care le-au folosit pentru a face față furiei. 
Toate răspunsurile sunt notate pe o altă coală de hârtie, 
care va fi expusă în așa fel încât să fie vizibilă pentru 
fiecare elev.

Profesorul îi invită pe elevi să citească strategiile expuse 
și să discute măsura în fiecare strategie este eficientă 
sau nu pentru a face față furiei.

În final, profesorul propune elevilor să realizeze propria 
lor găleată a furiei  pe care o vor umple cu pietricele de 
fiecare dată când simt furie și reușesc să depășească 
acea situație folosindu-se de strategiile expuse în sala 
de clasă.

Aria tematica
Principiile Filosofiei 
Filosofie Socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

7 – 10 ani, aproximativ 1-2 
ore, grupe de câte 10-15 
elevi. 

Competențe și abilități

Dezvoltarea competențelor 
emoționale, strategii de 
gestionare a frustrării, 
controlul furiei, promovarea 
empatiei și a responsivității 
emoționale.

Resurse folosite

Tablă magnetică sau panou 
de plută. Pentru poster: 
coli de hârtie A2, creioane 
colorate, tablă magnetică 
sau panou de plută, magneti 
sau ace pentru panoul de 
plută. Pentru găleata furiei: 
o găleată (5 -10 litri) pentru 
fiecare copil; lipici, materiale 
diverse pentru decorare 
(pene colorate, plastilină, 
resturi de țesături, panglici 
colorate etc.). Pietre.



Școala în natură 

Aria tematica
Principiile Filosofiei, Gândire 
Creativă, Filosofie Socailă.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

8 – 12 ani, aproximativ 3 ore, 
grupe de câte 10-15 elevi.

Competențe și abilități
Interogația, gândirea critică, 
colaborarea, raționarea.

Resurse folosite
Acces la un parc din 
apropiere, jetoane, coli albe 
și creioane.

Prezentare generală:
Această activitate trebuie planificată într-un mediu 
sau într-o locație exterioară, precum un parc sau o 
zonă rurală sau agricolă. Elementul central al acestei 
locații îl constituie mediul nefamiliar, cu locuitori 
nefamiliari.

Activitatea de față asigură o oportunitate de a-i 
familiariza pe elevi cu un vocabular care nu face 
parte din textele convenționale, cu care copiii sunt 
obișnuiți, și îi încurajează pe aceștia să colaboreze 
și să asculte pentru a înțelege diferite puncte de 
vedere.

Cum se desfășoară 
activitatea
Înainte de a schimba locația, profesorul începe, în sala 
de clasă, o discuție cu privire la îngrijorările din ultimii 
ani în ceea ce privește problemele de mediu. Câteva 
astfel de exemple reprezintă:

Poluarea – aerului, apei, solului, fonică

Suprapopulare

Sursele de alimentare și tipurile de alimente

Condiții meteorologice extreme

Intervenția omului

Epuizarea resurselor naturale

Degradarea mediului înconjurător

Sănătatea mediului înconjurător

Energia

Ulterior, în parc, profesorul le solicită elevilor să ofere 
răspunsuri la câteva întrebări, cu scopul de a-i ajuta să 
exploreze mediul în care se află:

Exemple de astfel de întrebări reprezintă:

Ce natură sălbatică (plante, păsări, animale) populează 
acest mediu, de la cea mai mică la cea mai mare? 

Ce tipuri de locuințe există pentru această natură 
sălbatică?

Ce tip de natură sălbatică ați întâmpinat pe parcursul 
vizitei voastre?

Poți să descrii unul din elementele mediului înconjurător 
pe care l-ai obserbat pe durata vizitei tale? (tipuri de 
copaci, tipuri de plante, surse de apă, diferite tipuri de 
sol, elemente create de om)

Ce lucruri cresc în mod natural în acest mediu?

Ce fel de aspect (bune și rele) au fost introduse în acest 
mediu de către om?

Cine sau ce anume (diferită de natura sălbatică) 
vizitează sau trăiește în acest mediu?

Ce impact au asupra acestui mediu vizitatorii care nu 
aparțin acestui mediu?

Poți să descrii orice altceva care ți s-a părut interesant  
la acest mediu, pe parcursul vizitei? 

Ulterior, profesorul le solicită elevilor să formeze un cerc 
pentru a împărtăși ceea ce au descoperit.

Apoi, profesorul le solicită elevilor să identifice probleme 
particulare care există în cadrul mediului pe care l-au 
vizitat în mod special acele probleme care au un impact 
negativ atât asupra mediului, cât și asupra naturii
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sălbatice care populează acel mediu natural sau care 
are un impact negativ asupra experienței celor care-l 
vizitează  (naturaliști, vizitatori, observatori).

Elevii sunt apoi împărțiți în grupe și fiecare grupă 
are sarcina de a propune 3 probleme. Pentru fiecare 
problemă identificată, elevii trebuie să creeze o 
întrebare, care să fie propusă spre dezbatere.

Grupurile formate prezintă apoi întrebările realizate.

Fiecărui copil i se vor oferi 2 jetoane și li se va cere să 
plaseze cele două jetoane în dreptul întrebărilor pe care 
le doresc cel mai mult să le discute.

Întrebarea care acumulează cele mai multe jetoane 
este citită cu voce tare, iar discuția va începe pornind 
de la punctele de vedere ale copiilor cu privire la acea 
problemă.

În final, fiecare elev va avea oportunitatea de a-și susține 
punctul de vedere cu privire la problema dezbătută, iar 
apoi profesorul va sumariza discuția și va propune o 
concluzie.
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Zarul întrebărilor 
 
Aria tematica

Principiile Filosofiei, 
Metacogniție, Filosofie 
Socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

Diferite grupe de vârstă, 60 
de minute, grupe de câte 8 
-10 elevi.

Competențe și abilități
Interogația, gândirea 
creativă, abilități de inter-
ascultare.

Resurse folosite

Coli colorate, foarfece, lipici, 
creioane colorate.

Model de contur pentru zar:

https://www.
toolsforeducators.com/dice/

Prezentare generală:
În cadrul acestei activități, cubul întrebărilor are rolul 
de a stimula discuțiile cu privire la câteva aspecte 
filosofice, precum: prietenia, adevărul, nimicul, 
dreptatea sau natura.

Tematica discuțiilor poate fi adaptată în funcție de 
vârsta copiilor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii se așază în cerc, iar profesorul le prezintă elevilor 
zarul întrebărilor.

Copiii etichetează apoi fiecare fațetă a zarului cu 
următoarele întrebări: ”De ce?”, ”Ce?”, ”Unde?”, ”De 
unde?”, etc

Profesorul listează 3 subiecte diferite, iar copiii votează 
apoi ordinea în care vor fi abordate cele 3 subiecte.

În acest moment, un elev este rugat să arunce zarul, 
iar apoi să citească întrebarea care este inscripționată 
pe fațeta de sus a zarului, referindu-se la subiectul 
ales. De exemplu, dacă subiectul ales spre discuție 
este ”Prietenia”, iar întrebarea de pe zar este ”De ce?”, 
atunci elevul ar putea să întrebe: ”De ce este importantă 
prietenia?”

Întâi, copilul care se află în dreapta elevului care a 
aruncat zarul va trebui să răspundă  întrebării, iar apoi 
întrebarea este deschisă către toți elevii.

Profesorul poate să decidă dacă dorește să seteze o 
limită de timp pentru dezbaterea fiecărei întrebări 

La finalul activității, fiecare elev va fi avut posibilitatea 
de a-și exprima punctul de vedere cu privire la subiectul 
luat în discuție, iar apoi profesorul sumarizează 
dezbaterea și o aduce spre un final.
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Țara de origine 
 
Aria tematica

Filosofie Socială, Gândire 
Creativă.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

De la 6 ani în sus, 
aproximativ 1 oră, toată 
clasa.

Competențe și abilități

Interogația, cooperarea, 
aprecierea diferitelor puncte 
de vedere, gândirea de tip 
”outside the box”.

Resurse folosite

Tablă, coli de hârtie, 
creioane, 15-20 de fotografii 
care reprezintă locuințe, 
cămine de apartenență 
(diverse peisaje, orașe, sate, 
case, grădini, familii, prieteni, 
școală, cluburi de sport, 
animale, muzică). 
4 carduri pe care să fie 
scrise următoarele afirmații: 
Nu știu unde este casa mea. 
Acasă este acolo unde se 
află rădăcinile familiei mele.
Acasă este acolo unde îmi 
sunt prietenii și familia. 
Acasă este la mine în minte.

Prezentare generală:
În această activitate, termenul ambiguu ”acasă” este 
luat în discuție. În sensul clasic, ”acasă” înseamnă o 
legătură foarte apropiată dintre o persoană și un loc.

”Acasă” are conotații și cu alte aspecte precum:

Acasă este acolo unde se află apropiații noștri și 
prietenii

Acasă este locul unde ne simțim bine

Acasă este acolo unde ne simțim protejați

În această activitate, elevii vor fi familiarizați și cu alte 
aspect care țin de ”acasă”, precum pierderea acestuia 
prin exil , distrugere, război, etc și dezbaterea măsurii 
în care putem avem mai multe cămine.

De exemplu, atunci când ne mutăm într-o altă țără 
sau atunci când  persoană care nu are locuință se 
mai poate simță că aparține din nou unui cămin?

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul plasează apoi cele 4 carduri în 4 colturi de 
clasă diferite:

• Nu știu unde este casa mea.

• Acasă este acolo unde se află rădăcinile familiei 
mele.

• Acasă este acolo unde îmi sunt prietenii și familia.

• Acasă este la mine în minte.

Profesorul așază fotografiile care reprezintă mediul de 
acasă pe jos, în mijlocul sălii de clasă.

Apoi, profesorul le solicită elevilor să-și aleagă 1 sau 
2 fotografii, care reprezintă pentru ei ”acasă” și să le 
ducă în acel colț al sălii de clasă unde se află cardul cu 
informația cu care ei rezonează cel mai bine.

Elevii sunt încurajați să împărtășească motivul pentru 
care au ales o anumită afirmație de pe carduri, precum 
și motivația alegerii fotografiilor.

Argumentele elevilor sunt trecute pe tablă

Profesorul facilitează ulterior o discuție despre 
modalitatea în care factori diferiți poți afecta percepția 
unei persoane cu privire la ceea ce înseamnă ”acasă”, 
printre care și evenimente dificile, precum războaiele.

Actiitatea se va încheia cu crearea unei poezii, în 
grupuri de copii restrânse, cu titlul ”Acasă”. Elevii vor 
folosi tehnica poemului Elfchen. Un poem ELFchen 
este un poem care cuprinde 11 cuvinte, dispuse în felul 
următor.

Prima linie:  1 cuvânt   

A doua linie: 2 cuvinte

A treia linie:  3 cuvinte 

A patra linie:  4 cuvinte  

A cincea linie:  1cuvânt    

Mai jos puteți observa un model de poem Elfchen:

Prima linie:  1 cuvânt     Acasă

A doua linie: 2 cuvinte   Grădina mea

A treia linie:  3 cuvinte   Eu și familia 

A patra linie:  4 cuvinte  Florile încep să înflorească

A cincea linie:  1cuvânt   Bucuria

La final, poemele sunt citite cu voce tare și expuse în 
sala de clasă.



Vom crea o filo-navă 
spațială! 
Aria tematica

Principiile Filosofiei, Gândire 
Creativă.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

5 - 10 ani, câteva săptămâni, 
grupe de câte 6-10 elevi.

Competențe și abilități
Interogația, Gândire 
Creativă, abilități motorii fine, 
imaginație.

Resurse folosite

Activitatea se va desfășura 
în sala de clasă; fiecare 
elev va dispune de o rolă de 
servețele goală, coli de hârtie 
colorată, cartoane goale, 
creioane colorate, flipchart, 
tabla magnetică.

Exemple de modele de nave 
spațiale construite din carton 
se pot consulta accesând 
linkul de mai jos:

https://www.pinterest.de/
pin/241435230008239887/
visual-
h/?x=7&y=4&w=229&h=153 

Prezentare generală:
În cadrul acestei activități, elevii vor opera cu 
conceptul ”lume”.

Pe parcursul activității elevii vor căuta răspunsuri la 
întrebările:

Cum ar putea arăta o lume nouă? 

Ce anume ar face-o diferită de lumea noastră? 

Ce anume ne va aștepta acolo? 

De ce avem nevoie?

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează 4 mese în așa fel încât să 
creeze o insulă, înconjurată de scaune. Va plasa acolo 
toate resursele de care elevii au nevoie.

Profesorul îi invită pe elevi să se așeze în jurul insulei

Pentru a începe, profesorul îi întreabă pe elevi ce știu 
despre lumea care ne înconjoară, iar pe măsură ce 
elevii răspund, profesorul va nota răspunsurile lor pe 
tablă.

Apoi, elevii vor răspunde următoarelor întrebări: 

Credeți că există și alte lumi? 

Cum ar putea arăta o lume nouă? 

Ce anume ar face-o diferită de lumea noastră? 

Ce anume ne va aștepta acolo? 

De ce avem nevoie?

Am putea să explorăm aceste lumi? Cum? Cu ajutorul 
unei nave spațiale? Cum ar trebui să arate o navă 
spațială?

După o scurtă perioadă de timp, elevii sunt rugați să 
observe materialele de pe mese și primesc sarcina de 
a construi propria lor navă spațială.

Înainte de a începe construcția navei, elevii trebuie 
să discute cam cum arată o navă spațială, iar apoi să 
decidă de ce materiale au nevoie pentru a o construi.

Nu există niciun model predefinit pentru a promova 
imaginația copiilor în ceea ce privește construcția unei 
nave spațiale. Dacă totuși elevii au nevoie de sprijin, 
profesorul le poate acorda câteva exemple simple.

Profesorul îi încurajează pe elevi să acorde atenție și 
unor elemente precum culoare și denumirea navei. 
Culoarea se poate adapta mediului înconjurător? Dacă 
da, de ce este acest lucru important? Cum ar trebui să 
se numească nava spațială?

Urmând discuția inițială, profesorul îi poate apoi întreba 
pe elevi următoarele:

Doar copiii/adulții pot lua parte la această explorare?

Pot veni și oamenii de știință?

Dar politicienii, medicii, profesorii?

Pot lua parte la această expediție animalele?

De ce lucruri au nevoie pentru această misiune?

Ce s-ar putea întâmpla pe parcursul misiunii? 

How does one feel when cut off from the outside world 
for 6 months in a spaceship?
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Odată ce nava spațială este deja construită, profesorul 
mai poate adăuga câteva întrebări filosofice, precum:

Cum s-ar putea simți cineva care nu a mai avut contact 
cu lumea externă timp de 6 luni, cât a stat într-o navă 
spațială?

Cum pot relaționa astronauții?

Cum se pot rezolva conflictele dacă nu te poți retrage 
dintr-o situație conflictuală?

Ce ai face dacă mâncarea de pe nava spațială nu ar fi 
suficientă?

Ce s-ar întâmpla dacă astronauții nu -sar putea retrage 
înapoi pe pământ datorită unor probleme tehnici apărute 
la navă?

În final, profesorul va sumariza ideile principale și ideile 
generate prin discuție, iar activitatea va lua sfârșit în 
momentul în care elevii își vor exprima fiecare nava sa 
spațială.



Să filosofăm! 
 
Aria tematica

Gândire creativă, 
Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10-12 ani, aproximativ 1 oră 
50 minute, grupe de câte 
10-15 elevi.

Competențe și abilități

“O nouă modalitate de 
gândire”, chestionarea 
lucrurilor evidente, punerea 
lucrurilor sub semnul 
întrebării.

Resurse folosite

Imagini cu întrebări (seturi de 
cartonașe ), precum setul 
Kristina Calvert: 
48 Bildkarten zum 
Philosophieren mit Kindern 
– Zur Förderung individueller 
Begabungen, ISBN 
978-3-407-629333  
Videoproiector.

Prezentare generală:
Această activitate îi încurajează pe elevi să-și 
dezvolte abilitatea de a adresa întrebări filosofice 
folosindu-se de imagini ca stimuli 

Setul de cartonașe  Kristina Calvert: 48 Bildkarten 
zum Philosophieren mit Kindern – Zur Förderung 
individueller Begabungen îi stimulează pe elevi să 
dezbată câteva întrebări filosofice precum:

Este starea de uimire benefică?

Cum știe iepurele că este iepure și nu cangur?

De ce ai nevoie pentru a gândi?

Care este diferența dintre credință și cunoștință?

De ce anume aparțin toate lucrurile ?

Sunt numerele drăguțe?

Ce este acela un miracol?

De unde ști ce este bine pentru tine?

Este aerul însuflețit?

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul organizează patru mese pentru a forma o 
insuliță, unde fotografiile sunt plasate cu fața în jos.

Profesorul îi îndeamnă pe copii să se adune în jurul 
insuliței.

Fiecare elev este rugat să își aleagă un cartonaș și un 
loc liniștit în care să studieze atent fotografia aleasă. 
Profesorul va aloca o perioadă scurtă de timp pentru ca 
elevii să analizeze în liniște fotografia.

După scurgerea timpului, profesorul va aduna cartonașele 
oferite copiilor și va proiecta fiecare fotografie pe 
videoproiector.

Fiecare fotografie este apoi descrisă și se vor adresa 
întrebările filosofice pentru fiecare imagine, pe măsură ce 
ea va fi prezentată clasei.

Profesorul îi încurajează pe elevi să-și împărtășească 
gândurile, pe măsură ce moderează discuția. 

Ideile copiilor sunt notate pe tablă. Lor nu le sunt atribuite 
judecăți de valoare, precum ”bune” sau ”rele”. Rolul 
profesorului este acela de a modera discuția, de a observa 
și de a promova interogația filosofică. Dacă dezbaterea 
ajunge într-un impas, profesorul poate să asigure sprijinul 
necesar adresând alte întrebări care să provoace gândirea 
creativă a a elevilor.

Este foarte important să se treacă în revistă toate aspectele 
care au fost discutate anterior și să se verifice dacă, în 
timpul dezbaterii, au fost convingeri sau perspective care 
s-au modificat.

În final, fiecare elev are posibilitatea de a-și expune 
gândurile finale cu privire la dezbatere, iar apoi profesorul 
va sumariza discuția și o va duce spre o încheiere.
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Plimbarea filosofică 
 
Aria tematica Gândire Creativă.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

4-11 ani, aproximativ 2 ore, 
toată clasa sau pe grupe.

Competențe și abilități
Interogația, abilități de 
gândire, colaborare, 
raționare.

Resurse folosite

Acces la un parc, curtea 
școlii sau grădina școlii, o 
pădure din apropiere, o cutie 
pentru colectare de obiecte, 
o camera digitală.

Prezentare generală:
Activitatea presupune încurajarea elevilor de a 
adresa întrebări chiar dacă acestea pot fi considerate 
mai mult sau mai puțin profunde. Activitatea are de 
asemenea, rolul de a le transmite elevilor faptul 
că adulții nu pot avea mereu răspunsuri la toate 
întrebările, dar există strategii care pot fi folosite 
pentru a găsi răspunsuri la astfel de întrebări. 

 

Cum se desfășoară 
activitatea
Activitatea începe cu o plimbare într-un parc sau cu o 
excursie într-o pădure din apropiere

Fiecare elev primește sarcina de a aduna într-o cutie 
diferite lucruri interesante pe care le găsește în jurul său, 
precum: pietre care au forme mai puțin obișnuite, frunze 
colorate, pene, bucăți de crengi, iarbă, etc. Fiecare elev 
trebuie să adune măcar un astfel de element.

După o scurtă perioadă, profesorul îi roagă pe elevi să 
stea în cerc și să așeze elementele pe care le-au găsit 
în mijlocul cercului.

Ulterior, profesorul le solicit elevilor  să aleagă dintr-o 
altă cutie, un element care nu le aparține și să se 
gândească care a fost motivul pentru care acel element 
a fost interesant pentru colegul care l-a ales.

Apoi, profesorul va modera o discuție pornind de la 
următoarele întrebări:

O pană găsită pe jos:

Poate pana zbura singură?

De câte pene are nevoie o pasăre pentru a putea zbura?

Sunt penele întotdeauna ușoare?

Este pasărea la fel de ușoară ca penele?

Un mănunchi de iarbă:

Puteți auzi iarba cum crește?

Câte mănunchiuri de iarbă cresc într-o poieniță?

O floare:

Puteți realiza un colier din margarete? Este valoros acel 
colier?

Se rănesc florile atunci când sunt culese?

Cine are voie să obțină floarea? Un copil care dorește 
să o culeagă? O albină care dorește nectar? Sau o oaie 
care dorește să o mănânce?

Un con:

Conurile îngheață iarna?

O piatră care are desenată o ”față”:

Poate piatra să vadă?

Pe parcursul activității fiecare copil are posibilitatea de 
a-și exprima opinia cu privire la subiectul dezbaterii, iar 
ulterior profesorul va sumariza discuția și îi va conferi o 
concluzie.

Această activitate poate fi realizată și cu elemente 
aduse din alte locații sau de acasă. 



Să filosofăm despre 
prietenie  
Aria tematica

Principiile filosofiei, Filosofie 
Socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10-12 ani, aproximativ 60 
minute, grupe de câte 7-10 
elevi.

Competențe și abilități
Reflecția, autoreflecția și 
interogația.

Resurse folosite

2 ursuleți de plus, un set 
de 10-15 imagini pentru 
abordarea discuției, cartea 
”Micul Prinț” de Antoine de 
Saint-Exupery.

Prezentare generală:
Această activitate încurajează elevii reflecteze asupra 
prieteniei, folosindu-se de propriile lor experiențe. 
Activitatea se desfășoară optim  în grupuri mai 
restrânse și într-o atmosferă relaxată. 

 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul îi roagă pe elevi să se așeze într-un cerc și 
plasează în mijlocul cercului cei doi ursuleți de plus, 
împreună cu ele 10-15 cartonașe.

Profesorul îi întreabă apoi pe elevi dacă cei doi ursuleți 
sunt prieteni și îi invite să-și împărtășească răspunsurile 
cu grupul.

Ulterior, profesorul notează pe tablă cuvântul 
”PRIETENIE” și inițiază o furtună de idei, întrebându-i 
pe elevi ce cred despre prietenie și ce simbolizează 
prietenia. Răspunsurile elevilor sunt notate pe tablă.

După furtuna de idei, profesorul solicită fiecărui elev 
să creeze o imagine care să fie legată de prietenie, pe 
care să o poată apoi împărtăși cu grupul.

Elevii au apoi sarcina de a crea o definiție proprie a 
prieteniei.

Profesorul le prezintă elevilor cartea ”Micul Prinț”, de 
Antoine de Saint Exupery, după care notează pe tablă; 
”Limpede nu poți să vezi decât cu inima.”

Copiii sunt rugați să reflecteze asupra propoziției și 
ideile lor sunt notate pe tablă.

Apoi, profesorul reintroduce în atenția elevilor cei doi 
ursuleți și le adresează elevilor următoarele întrebări:

Sunt cei doi ursuleți prieteni?

Pot fi prieteni?

Cum s-ar comporta unul față de celălalt dacă ar fi 
prieteni?

Elevii sunt apoi rugați să compună o listă de reguli ale 
clasei în ceea ce privește prieteniile adevărate.

Sesiunea se încheie cu sumarizarea de către professor 
a principalelor puncte ale dezbaterii.
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O operă de artă

Aria tematica
Gândire creative, filosofie 
socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

6-12 ani, aproximativ 1 oră și 
30 de minute, grupe de câte 
6-10 elevi.

Competențe și abilități

Formularea așteptărilor, 
exprimarea întrebărilor, a 
dezamăgirilor, a insinuărilor, 
controlul emoțiilor.

Resurse folosite
Tablă, coală hârtie A2, 
marker, cronometru, 2 zaruri.

Prezentare generală:
Această activitate promovează înțelegerea modalității 
în care ne gestionăm așteptările, mai ales atunci când 
nu avem control asupra situațiilor. Această activitate 
îi încurajează pe elevi să inventeze strategii pentru 
a-și regla emoțiile negative, precum și să înțeleagă 
că alte persoane pot avea perspective și puncte de 
vedere diferite de ale lor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul îi roagă pe elevi să se așeze în cerc și le 
spune că vor avea de completat un desen ținând cont 
de următoarele:

desenul trebuie completat folosind o singură linie, 
neîntreruptă;

în realizarea desenului nu au voie să ridice vârful 
markerului de pe tablă.

Pentru a începe activitatea este ales un singur copil 
folosindu-se fie tehnica aruncării zarurilor, fie alegerea 
copilului cu cel mai lung nume, etc.

Copilul ales va merge la tablă și va începe să deseneze 
până când următorul elev va urma, asigurându-se că 
linia nu este întreruptă.

După 30 de secunde, profesorul spune: ”STOP” și un 
alt elev vine la tablă și preia desenul. Primul copil nu 
poate păsăsi tabla până când următorul elev nu vine și 
îi preia markerul.

Copilul care continuă desenul poate să decidă dacă să 
continue desenul primului coleg sau să înceapă propriul 
său desen.

Se poate întâmpla ca dacă un elev începe să deseneze 
o siluetă a unei case, un alt elev să dorească să 
deseneze o temă abstractă.

Odată ce imaginea este completă, profesorul facilitează 
o discuție folosindu-se de următoarele întrebări:

Ce reprezintă imaginea desenată?

Cum putea să recunoaștem un desen care înseamnă 
ceva?

De ce ultimul copil a dcis să continue desenul? A ales 
să completeze desenul pentru știa că nu mai urmează 
nimeni după el? 

De ce următorul elev a droit să nu continue desenul?

La final, profesorul va încheia natural activitatea 
și îi încurajează pe elevi să-și împărtășească 
gândurile, precum și să menționeze dacă au simțit 
dezamăgire,lipsă de motivație. Copiii sunt invitați să 
reflecteze asupra situațiilor în care au simțit aceste 
emoții și să se gândească la strategii cu ajutorul cărora 
pot să-și regleze aceste emoții.



Vulpea Inteligentă 

Aria tematica Gândire Creativă.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10-12 ani, aproximativ 30 de 
minute, grupe de câte 10-15 
elevi.

Competențe și abilități
Abilități de gândire, scriere și 
vocabular.

Resurse folosite Post-it-uri, creioane, tablă, 
clepsidră.

Prezentare generală:
Această activitate promovează capacitatea de 
concentrare a elevilor și este relativ ușor de 
implementat, fără foarte multe pregătiri în prealabil.

Sarcina este aceea de a alege între 6,5,4,3 litere,și 
de a forma cât mai multe cuvinte cu putință, într-un 
interval de timp limitat.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul oferă fiecărui elev un creion și o coală de 
hârtie.

Apoi, profesorul notează pe tablă 6,5,4,3 litere și îi 
anunță pe elevi că au la dispoziție 1 minut pentru a 
forma cât mai multe cuvinte folosindu-se de literele 
notate pe tablă.

După prima tură, cuintele sunt citite cu voce tare și 
elevul cu cele mai multe cuvinte câștigă.

Sarcina se repetă de câteva ori, profesorul schimbând 
de fiecare data literele de pe tablă.

Elevul cu cele mai multe puncte la sfârșitul fiecărei 
runde este câștigătorul.

Limita de timp crește nivelul de concentrare, însă crește 
și nivelul de presiune. Așadar, profesorii vor lua în 
considerare măsura în care fie să crească nivelul limitei 
de timp pentru a reduce presiunea sarcinii, fie să se 
asigure că literele alese vor genera un număr minim de 
cuvinte.

După sarcină, profesorul încurajează elevii să participe 
la o dezbatere, folosindu-se de următoarele întrebări:

Cum s-au simțit elevii pe durata activității?

De ce s-au simțit așa?

Care ar fi sugestiile lor cu privire la modalitatea în care 
pot face față presiunii și constrângerilor de timp atunci 
când au de realizat sarcini?

Au mai existat situații anterioare în care s-au simțit 
similar? Ce strategii au folosit pentru a se simți 
confortabil?

Sarcina ia sfârșit cu listarea strategiilor pe care copiii le 
folosesc pentru a face față presiunii.
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Bune practici din  Bulgaria



Prietenie 

Prezentare generală:
Această activitate este folosită pentru a dezvolta empatia 
și procesul de gândire.

Cum se desfășoară 
activitatea
Mai întâi profesorul desenează pe tablă două cercuri 
mari, unul în interiorul celuilalt.

 În cercul din interior va scrie: 

Ce este un prieten?

Elevii se gândesc la răspunsuri, apoi răspund folosind 
un singur cuvânt pe care-l scriu pe un bilețel care va fi 
lipit pe tablă în interiorul cercului.

Posibile cuvinte ar putea fi: iubire, joacă, recunoștință, 
comunicare, distracție, etc.

Profesorul pune alte întrebări despre prietenie:

De exemplu: Ai face orice pentru prieteni?

Profesorul sumarizează răspunsurile elevilor.

În continuare profesorul scrie următoarea întrebare în 
cercul exterior desenat pe tablă:

Ce ai face pentru prietenul tău?

Elevii scriu răspunsuri pe bilețele sau post-it-uri pe care 
le lipesc lângă întrebare.

Profesorul folosește două păpuși pentru o mică 
scenetă. Păpușile reprezintă  un băiat și o fată care sunt 
foarte buni prieteni și sunt mereu împreună. În scenetă 
personajul băiat observă că personajul fată e trist și o 
întreabă de ce. Profesorul îi întreabă pe elevi cum ar 
acționa într-o situație asemănătoare, ce ar face, ce ar 
spune. În discuție se pot atinge teme ca: iubire, respect, 
înțelegere, ajutor, empatie.

Sunt exprimate ultimele gânduri, se trag ultimele 
concluzii.

Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

8 ani, 30 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități

Discuții 
Explicații 
Brainstorming 
Formulare de întrebări și 
răspunsuri.

Resurse folosite
Foi pentru notițe, păpuși, 
markers, creioane.
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Cuvinte și propoziții

Aria tematica Metacogniție. 

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10 ani, 30 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități

Discuții 
Explicații 
Brainstorming 
Formulare de întrebări și 
răspunsuri.

Resurse folosite
Obiect pe post de microfon, 
o carte.

Prezentare generală:
Această activitate este folosită pentru a dezvolta 
gândirea asociativă.

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii și profesorul stau într-un cerc.

Profesorul spune câte un cuvânt ,iar elevii trebuie să 
verbalizeze primul lucru care le vine în minte, provocat 
de acel cuvânt.

Profesor notează răspunsurile elevilor.

Profesorul folosește o carte, o deschide și numește un 
elev să pună degetul pe un cuvânt, având în prealabil 
ochii închiși.

Mai apoi, elevii trebuie să formuleze diferite propoziții 
(exprimând diferite strări ca fericire, tristețe, etc)  
folosind și cuvântul ales.

Scopul este ca elevii să înțeleagă că cuvântul în sine e 
doar un cuvânt și înțelesul întregului enunț este dat și de 
celelalte cuvinte pe care le aleg să le pună în propziție.

Acestă activitate poate duce la asocieri pozitive sau 
negative.

Profesorul sumarizează ideile expuse sau le cere 
elevilor să facă asta în grupuri mici Activitatea se încheie 
cu feedback individual din partea fiecărui elev.



Când te îndoiești de 
adevăr 
Aria tematica Gândire critică.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute,30 de 
elevi.

Competențe și abilități
Formulare de întrebări 
Ascultare activă 
Gândire critică.

Resurse folosite Hârtie,post-it-uri, patru bucăți 
de carton,creioane colorate.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a dezvolta o gândire 
critică prin intermediul întrebărilor asupra lucrurilor 
pe care elevii le consideră ca  fiind adevărate. 

Această activitate este utilă de asemenea pentru a 
arăta elevilor că nu întotdeauna trebuie să accepte 
tot ceea ce li se spune, chiar și lucruri din domeniul 
stintific.

Cum se desfășoară 
activitatea
Mai întâi profesorul le  împarte elevilor foi pentru notițe.  

Profesorul pune cele 4 bucăți de carton pe tablă, fără să 
le spună elevilor ce este fiecare. 

Apoi profesorul le cere elevilor să răspundă la 
următoarele întrebări: 

Ce este Luna?

Ce este Pământul si cerul?

 Cum strălucește luna?

Elevii  sunt rugați apoi să scrie un mic paragraf, câteva 
cuvinte, despre lucrurile adevarate pe care  le cunosc 
despre Pământ si despre lună. 

Elevii au 5 minute pentru această temă.

Profesorul scrie la rândul lui pe foaia de notițe câteva 
cuvinte despre tema dată.

Răspunsurile posibile ar putea fi:

Luna este satelitul Pământului, luna are forma unui glob, 
Pământul este rotund, iar cerul este învelișul atmosferic 
din jurul Pământului. 

Profesoara scrie pe cartonul 1 și 2 următoarele: 

Cartonul1:

Raspunsuri concrete,fapte concrete. 

Cartonul 2:

Opinii

Elevii lipesc notițele lor pe cartonul 1 sau 2, în funcție 
de răspunsurile lor.

Se presupune că majoritatea notițelor vor fi pe cartonul 
1.

Profesorul nu lipește notițele lui pe carton.  

Profesorul le cere elevilor să scrie pe foaia de notițe de 
unde și cum au acumulat acele cunoștinte.

Profesorul scrie apoi pe cartonul 3 si 4 urmatoarele:

Cartonul 3: 

Oamenii de stiință spun aceste lucruri,

Studiem aceste lucruri la școală. 

Vedem acestea la televizor. 

Cartonul 4: 

Este părerea mea, dar nu o pot dovedi.

Profesorul le cere elevilor să-și lipească notițele  fie pe 
cartonul 3 fie pe 4.

Se presupune ca toate notițele vor fi plasate pe cartonul
70



71

3.

Apoi profesorul le cere elevilor să-și închipuie că este 
anul 1817. Ei trăiesc într-o casă simplă, într-un sat unde 
iși îndeplinesc datoriile de zi cu zi, ajută la recoltă și 
lucrează la fermă.  

Profesorul le citește notițele lui  elevilor.

Eu știu că este un om pe lună care ține în mână o  
oglindă care reflectă lumina către pămînt. Când el este 
în partea opusă, luna este rotundă. Când el este de o 
parte, luna este jumătate și când  el este cu spatele, 
atunci luna nu poate fi văzută. Luna nu este departe de 
pămînt. Pământul este plat ca  o farfurie și cerul este ca  
un coș care acoperă pămîntul.   Nimeni nu poate merge 
acolo unde farfuria și coșul se ating. Acolo este capătul 
pămîntului.

Apoi profesorul așlează notițele ei pe cartonul 2.

Profesoara citeste elevilor al doilea text pe care l-a scris 
pe caietul ei de notite: 

“Sunt sigur de ceea ce spun pentru că toți oamenii spun 
acest lucru. Adevărul nu poate fi diferit de ceea ce toată 
lumea spune și gândește.” 

Am dovezi ca  ale voastre- cred pentru că am auzit 
acest lucru de la cineva, am văzut acest lucru într-o 
carte. Sunt sigură de ceea ce mi s-a spus și nu pot să 
imi închipui că există un alt adevar. 

Profesorul pune notițele ei pe cartonul 3.  

În final profesorul le dă elevilor niște informatii, gânduri 
în ceea ce privește tema studiată. De exemplu:

“Marile descoperiri au fost făcute de oameni care s-au 
îndoit, în general, de adevăr.

Chiar și descoperirile ștințifice se presupune că sunt 
total adevărate, dar până și ele pot fi puse sub semnul 
îndoielii.

Poate peste o sută de ani oamenii vor cunoaște diferite 
lucruri despre Lună, Soare și Pământ.

Dacă nu-ți mai pui întrebări despre lumea care te 
înconjoară, dacă te bazezi doar pe cunoștințele care 
îți sunt predate, dacă încetezi în a pune la îndoială 
ceea ce știi, probabil cu toții am crede în continuare că 
pământul este rotund și acest lucru va fi adevărat.

Elevii își exprimă ultimele gânduri și idei despre cât de 
important este să-ți pui întrebări și să te îndoiești de 
ceea ce știi.

Stories
Stories

KENZO

TalL TaLes

shorT TaLes

Tom Finn

PRIVATE

LIFE
PRIVATE

LIFE

G
R

A
M

M
A

R

Shogun

W
u

t
h

e
r

in
g

 Lo
w

s
W

u
t

h
e

r
in

g
 Lo

w
s



Dacă aș fi în locul tău

Aria tematica Filosofie socială

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități

Discuții 
Gândire critică 
Explicația 
Brainstorming 
Formulare de întrebări și 
răspunsuri.

Resurse folosite Obiect pe post de microfon.

Prezentare generală:
Această activitate își propune să arate elevilor că 
abilitățile de viață se pot învăța dacă cineva se poate 
pune în pielea altcuiva.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul îi provoacă pe elevi să se gândească la 
următoarea situație: 

Dacă ați putea trăi timp de o zi în pielea altcuiva, pe 
cine ați alege?

Elevii răspund pe rând folosind un obiect pe post de 
microfon și doar cine are obiectul în mână poate vorbi.

Elevii care răspund își argumentează alegerea făcută.

Acest moment al discuției continuă în jur de 10, 15 
minute și se axează pe calitățile persoanelor despre 
care vorbesc elevii.

Profesorul îi provoacă pe elevi cu următoarea întrebare:

Care din calitățile/ abilitățile persoanei pe care ați ales-o,  
vi le-ați dori pentru voi?

Elevii răspund.

O altă posibilă întrebare ar fi:

Cum ați putea obține acele calități/aptitudini?

Activitatea s-ar putea încheia cu un joc de rol în care 
unul dintre elevi ar juca rolul persoanei în locul căreia ar 
dori să fie, iar restul clasei i-ar putea adresa întrebări.
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Piramida priorităților 

Prezentare generală:
Această activitate are ca scop încurajarea elevilor 
în a-și exprima opinia în legătură cu prioritățile și 

lucrurile importante din viața lor.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le arată elevilor o imagine cu o piramidă pe 
care sunt trasate mai multe paliere.

Mai întâi le cere elevilor să noteze în afara piramidei 
ideile lor cu privire la cele mai importante lucruri din 
viața lor.

Profesor poate pune următoarete tipuri de întrebări:

Care sunt cele mai importante lucruri din viața ta? 
Familia? Prietenii? Școala? 

Care sunt lucrurile fără de care nu ai putea trăi?

Elevii sunt încurajați să noteze lucrurile importante 
pentru ei pornind de la cele mai importante scrise în 
vârf, apoi cele mai puțin importante scrise la baza 
piramidei.

Elevii le aranjează pe fiecare palier al piramidei, 
argumentându-și alegerea făcută. De asemenea 
încearcă să identifice criteriul de ordonare. 

Fiecare elev își poate crea propria lui piramidă a 
priorităților și își poate împărtăși ideile în cadrul grupului.

Profesorul facilitează discuții ulterioare în cazul în care 
sunt elevi care își schimbă punctul de vedere.

Aria tematica Gândire critică.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

10 ani, 30 de minute, 30 de 
copii.

Competențe și abilități

Întrebări, 
Ascultare 
Răspuns pe rând 
Exprimarea opiniei 
Luarea unei decizii.

Resurse folosite
O imagine cu o piramidă 
pentru fiecare elev, creioane, 
o coală mare de hârtie.



Insula Utopia 
 
Aria tematica Gândire critică.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 30 de 
copii.

Competențe și abilități

Întrebări 
Ascultare 
Răspuns pe rând 
Exprimarea opiniei 
Gândire critică.

Resurse folosite O imagine cu o insula fără 
nume.

Prezentare generală:
Această activitate are ca scop încurajarea elevilor în 
a-și exprima opinia.

Cum se desfășoară 
activitatea
Elevii stau în cerc împreună cu profesorul.

În interiorul cercului, pe podea se află imaginea cu 
insula.

Profesorul le spune elevilor că o insulă nouă a fost 
descoperită, iar clasa lor va trebui să se mute pe ea și 
să o transforme într-un loc bun de locuit

Profesorul poate iniția discuția folosind următoarele 
întrebări:

Care ar fi nevoile prioritare?

Care sunt utilitățile cu care suntem obișnuiți în viața de 
zi cu zi de care am avea nevoie pe insulă?

Unde ar trebui să ne stabilim? Departe sau aproape unii 
de alții?

De ce legi am avea nevoie?

Ce se întâmplă cu cei care nu respectă legea?

Ar trebui să existe vreo formă de guvernare?

Ar trebui să existe vreo monedă?De ce da? De ce nu?

Adulții ar avea voie pe insulă?

Profesorul facilitează discuția creând un scenarie 
pentru un posibil joc de rol unde fiecare să fie liber 
să-și exprime opinia și punctul de vedere,și chiar să-
și schimbe părerea în funcție de argumentele aduse în 
discuție de ceilalți elevi.

74



75

Copacul prieteniei
 
Aria tematica Filosofie socială. 

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 20 de 
copii.

Competențe și abilități

Discuții 
Exprimarea opiniei 
Empatie 
Alegeri.

Resurse folosite
Tabla alba, markers, 
creioane colorate, hârtie.

Prezentare generală:
Această activitate are ca scop încurajarea elevilor în 
a discuta și a reflecta asupra temei prietenia. 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul desenează pe tablă trunchiul unui copac pe 
care scrie Prietenie.

Îi întreabă apoi pe elevi ce înseamnă acest cuvânt 
pentru ei.

Răspunsurile lor sunt scrise pe tablă sub forma unor 
crengi.

În continuare, profesorul le cere elevilor să sugereze 
diverse etichete pentru fiecare creangă a copacului (de 
ex. Fericire, Comunitate). Profesorul le notează sub 
crengile potrivite.

Elevii sunt încurajați să numească elementele necesare 
pentru hrănirea acestui copac și menținerea prieteniei 
cât mai vii.

Ideile elevilor sunt notate sub forma unor rădăcini.

În final se pot adăuga și alte elemente (flori, păsări, 
soare), iar elevii trebuie să le explice semnificația.

În final, copacul prieteniei e aranjat/ organizat sub forma 
unei hărți mintale (mind map).

Activitatea se poate finaliza cu un joc de mimă unde 
elevii mimează un sentiment menționat în cadrul 
activității.



Povestea vârstnicilor 
nefericiți 
Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități

Discuții 
Exprimarea opiniei 
Empatie 
Alegeri.

Resurse folosite Tablă, markers.

Prezentare generală:
Această activitate are scopul de a-I face pe elevi 
să se gândească în profunzime la lucrurile care pot 
adduce fericire în viața oamenilor de vârste diferite.

De asemenea, activitatea își propune să încurajeze 
abordare unor teme sociale.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul spune o poveste despre doi 

oameni bătrâni, un bărbat și o femeie, după cum 
urmează:

A fost odată un bărbat și o femeie care erau bătrâni și 
locuiau într-o vale foarte frumoasă.

Ei se certau de dimineața până seara.

Viața lor era săracă și casa neglijată.

Ei nu se bucurau de nimic ăi nu zâmbeau niciodată. 

Profesoara se oprește și le cere elevilor să sugereze 
câteva dintre motivele pentru care erau nefericiți cei doi 
bătrâni. 

Elevii își exprimă opiniile ăi profesoara le notează pe 
tablă. 

Profesoara continuă apoi povestea și le spune elevilor 
următoarele:

Într-o zi, zâna cea bună a venit la ei  și le-a spus să 
se gândească la 3 dorințe pe care ar vrea ca ea să le 
îndeplinească  pentru ei în ziua următoare și care i-ar 
face fericiți.

Profesoara le cere apoi elevilor să se gândească la trei 
motive posibile, să le enumere. Răspunsurile elevilor 
sunt scrise pe tablă.

Profesoara joacă apoi rolul bătrânului/bătrânei  și le 
spune elevilor de ce sunt ei nefericiti: banii  s-ar putea  
termina; le este frică să nu fie jefuiti; casa ar putea 
cădea în paragină; tinerețea lor dispare; sunt singuri.  

Profesoara le cere apoi elevilor să se gândească la ceea 
ce ar putea face acest cuplu sau ce ar putea schimba 
pentru a-și face viața mai bună. 

Prin intermediul discuțiilor copiii ajung la concluzia că 
fericirea este de fapt dată de valori precum iubirea, 
altruismul, bunătatea și generozitatea, nu de lucruri 
materiale.
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Vânătorul și rațele

Aria tematica Filosofie socială.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități
Discuții 
Empatie 
Alegeri.

Resurse folosite Markers.

Prezentare generală:
Această activitate își propune să-i ajute pe elevi să 
înțeleagă importanța alegerilor.

De asemenea are scopul de a crește empatia pentru 
animale.

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul începe activitatea cu o poveste:

Era odată un om care era cel mai vestit vânător din țară. 
El mergea la vânătoare în fiecare zi și mereu venea 
acasă cu o pradă. Faima și gloria lui s-au răspândit 
peste mări și țări, el devenind renumit astfel încât toată 
lumea era foarte mândră de el.

Într-o zi s-a întors de la vânătoare fără să prindă nimic.
Era foarte îngrijorat de ce vor spune ceilalți despre 
eșecul lui. În timp ce se gândea la ce ar putea să facă, 
a trecut pe lângă un lac dintr-un sat. Acolo a văzut două 
rațe care înotau. S-a oprit și s-a gândit ce să facă: Avea 
două opțiuni:

1. Să omoare o rață și să o ducă în satul lui mințind 
că a vânat-o,sau

2. Să se întoarcă cu mâna goală și să suporte 
rușinea de a nu fi vânat nimic.

Grea decizie. Ce ar trebui să facă?Era important să-și 
păstreze reputația, dar în același timp se gândea că ar 
putea cruța viața unei alte vietăți,

Profesorul le cere elevilor să se gândească la situația 
morală pe care o ridică această poveste. 

Elevii sunt împărțiți în grupuri de câte trei unde unul 
poate juca rolul vânătorului, iar ceilați doi pot fi conștiința 
lui.

Jocul de rol poate fi mai apoi interpretat în fața clasei

În final, profesorul sumarizează variantele de răspuns ale 
elevilor și le cere să reflecteze la situații asemănătoare 
din viețile lor , situații în care trebuie să ia decizii dificile 
sau chiar controversate.

 



Schimbă povestea 
 
Aria tematica Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități
Discuții 
Gândire creativă 
Alegeri.

Resurse folosite
Un obiect (creion, marker, 
jucărie) folosit pe post de 
microfon.

Prezentare generală:

Schimbă povestea 
 
Aria tematica Metacogniție.

Vârstă, durata 
activității, numărul de 
elevi

11 ani, 60 de minute, 30 de 
elevi.

Competențe și abilități
Discuții 
Gândire creativă 
Alegeri.

Resurse folosite
Un obiect (creion, marker, 
jucărie) folosit pe post de 
microfon.

Prezentare generală:
This activity is used to develop children’s 
understanding that they can change every situation 
in their lives if they want to do it. 

 

 
Această activitate își propune să-I ajute pe elevi să 
înțeleagă că stă în puterea lor să schimbe o situație 
neplăcută din viața vor. 

Cum se desfășoară 
activitatea
Profesorul le cere elevilor să formeze grupuri de câte 4.

Apoi se aduce în discuție povestea Cenușăreasa.

Profesorul le cere elevilor să facă orice schimbare 
doresc în poveste, dar să-și justifice alegerea. Apoi 
să anticipeze ce urmări ar produce în cursul poveștii 
schimbarea.

Un obiect pe post de microfon este folosit în activitate , 
iar elevii vorbesc pe rând.

Elevii din fiecare grup pot alege varianta pe care o 
doresc în a-și prezenta ideile (sub formă de poster,de 
interviu televizat despre Cenușăreasa).

În final, profesorul sumarizează ideile prezentate  și 
întreabă următoarele:

Schimbările pe care le-ați propus au produs lucruri 
positive sau negative în cursul poveștii?

Care au fost concluziile după schimbările făcute?

Elevii răspund la întrebările finale, sunt trase ultimele 
concluzii.
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