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CAPs
Children As Philosophers

Despre proiect:

Printr-o serie de activități de colaborare, proiectul CAPs a vizat 
dezvoltarea abilităților și competențelor profesorilor în utilizarea 
strategiilor și instrumentelor bazate pe interogație care susțin și 
dezvolltă abilitățile de gândire filosofică a copiilor.

Strategiile cheie și activitățile învățate pe parcursul sesiunilor de 
formare au fost puse în aplicare în școli.

Această publicație, organizată în cele 3 arii tematice plus o secțiune 
pentru activitățile din cadrul schimburilor de elevi, prezintă activitățile  
în urma celor  doi ani de derulare  ai proiectului.

Mai multe detalii despre strategiile și activitățile menționate în această 
broșură pot fi găsite în secțiunea de resurse de pe site-ul proiectului.

Puteți afla mai multe despre proiect și puteți accesa materiale 
suplimentare la:

 

http://www.childrenasphilosophers.com
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Principiile filosofiei și 
Gândirii Creative
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Titlul activității Idei de activități de predare bazate pe cartonașe 
despre gândirea  creativă

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

This activity was completed during the Visual Narrative 
training courses.
It involved using two sets of cards to help participants 
generate creative teaching ideas to take back to their 
school.
One set of cards ‘Visual Narrative’ contained ‘ideas’ 
or subjects that had been covered during the training 
week, such as news, sit-com, character design, art, 
comics, etc. 
The other set of cards ‘Opportunity’ contained topics 
relating to literacy learning such as comprehension, 
drama, phonics, reading, writing, etc. They are called 
‘Opportunity’ cards as they provide an opportunity to 
develop new ideas relating to the teaching of the item 
stated on each card in a more creative way. Each group 
picked up one ‘Visual Narrative’ (subject) card and one 
‘Opportunity’ card.
The group then discussed and formulated ideas on how 
the teaching of the ‘Opportunity card’ could be achieved 
within the subject matter of the ‘Visual Narrative card’. 
For example, ideas on how to teach comprehension 
(Opportunity card) by utilising comic books (Visual 
Narrative card).
Each group made a mind map of ideas and then 
discussed which idea would best suit their context. 
They then  expanded on the idea and prepared a full 
lesson plan.
In reality the  mind map can be described as concepts, 
while the chosen idea can be described in terms of how 
it would be delivered in a classroom.
Although these cards  were specific for Visual Narrative, 
they could be adapted to use with other subjects.
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Exemple de hărți cognitive care au rezultat din folosirea cardurilor despre gândirea creative 

Cartonașe Povestirea vizuală și Gândirea creativă
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Titlul activității Afișaje de comunicare vizuală

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată pe parcursul întregii 
săptămâni de curs de formare, cum ar fi cursurile despre 
Povestire vizuală, Starea de bine, TIC, Învățarea în 
pădure, Predarea creativă etc.

Această activitate a fost folosită ca evaluare la sfârșitul 
săptămânii, pentru a revizui învățarea și pentru a 
elabora un plan de acțiune cu noi tehnici experimentate 
și învățate în timpul săptămânii de curs, pentru a fi 
implementate în școlile din care provin participanții.

Activitatea a împărțit participanții în grupuri de lucru de 
6-8 persoane. Fiecare grup a avut la dispoziție o față 
de masă din hârtie și  carioci colorate.

Pe o masă separată, membrii grupului puteau accesa 
diferite materiale de artizanat, inclusiv materiale 
naturale, dacă activitatea s-ar desfășura în aer liber.

Formatorul a afișat următoarele:

La ce te-ai gândit?
Prezentați vizual elementele cheie a ceea ce ați văzut, 
ați simțit, ați observat, ați trăit în această săptămână 

…
Utilizați imagini / simboluri mai mult decât cuvinte!

Grupurile au primit 45 de minute pentru a-și termina 
de afișat lucrarea.

La sfârșitul celor 45 de minute, fiecare grup  a 
împărtășit și explicat celorlalte grupuri  lucrarea lor.

Celelalte grupuri au avut posibilitatea de a pune 
întrebări și de a face comentarii suplimentare.
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Exemple de afișe vizuale de la sfârșitul săptămânii

Hartă  cognitivă individuală a unui afiș
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Titlul activității Utopia 

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Activitatea numită „Utopia” a fost realizată cu o clasă 
de elevi cu vârsta cuprinsă între  6 și 7 ani.
 
Pentru a-i ajuta  să aibă comportamentul adecvat 
și pentru a construi  structura activității, profesorul a 
folosit un „Respectometru”.
Elementele Respectometrului sunt:
Stați frumos! (corp gata pentru învățare)
Ascultați-vă unul pe celălalt!
Uitați-vă la persoana care vorbește!
Vorbiți pe rând!
Dați dovadă că gândiți profund!
Folosind tabla, copiii au creat „Respectometru” sub 
forma unui termometru cu scări crescătoare și au 
monitorizat și evaluat ei înșiși elementele activității 
enumerate mai sus, folosind acest instrument.
Un  obiect invizibil a fost folosit pentru a indica  copiii care 
aveau  permisiunea de a  vorbi.  Această structurare a 
permis facilitatorului (profesorului) să stea în picioare 
și să urmărească copiii în timp ce își conduceau / își 
gestionau în mod competent propria sesiune.
O activitate de warm-up „The Name Game – Jocul 
Numelui” a fost jucată cu scopul de a relaxa copiii și de 
a-i face să asculte, să gândească și să răspundă rapid 
unul celuilalt.
The Name Game – Jocul Numelui:
Stând într-un cerc, un copil selectat (copil A) spune 
numele  altui copil (copilul B) și apoi ambii merg unul 
spre celălalt, trec prin mijlocul cercului și își schimbă 
locurile în cerc. Copilul B spune apoi numele unui alt 
copil (copilul C) și își schimbă locurile în același mod. 
Jocul continuă până când toți copiii au schimbat locurile.
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Copiii argumantează și justifică deciziile lor cu privire la ceea ce trebuie să  ia pe insulă.

Descrierea activ-
ității

După această activitate de încălzire, copiii au fost  
rugați să se așeze în cerc în jurul unei hărți mari, a unei 
bărci și a un glob pământesc pe care profesorul le-a 
pregătit pentru această activitate.
După această activitate de încălzire, copiii au fost apoi 
întrebați 
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Titlul activității Utopia 

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

În urma cursului de  formare din Italia din decembrie 
2017, principiile activității Utopia au fost diseminate cu 
profesorii de la The Bliss Charity School din UK.
Profesorilor li s-a spus că pentru această activitate 
copiii au fost rugați să stea în cerc în jurul unei hărți 
mari, unei bărci și unui glob pământesc  pe care le-a 
adus profesorul.
Li s-a spus că vor călători pe o nouă insulă nelocuită și 
că această insulă va fi numită Utopia.
Copiilor li s-a spus atunci că fiecare poate alege un 
obiect pe care să-l ia cu ei. Copiii au desenat sau au 
scris pe hârtie aceste obiecte, propunerile  au fost 
prezentate  întregii clase,  iar apoi copiii au trebuit să 
grupeze aceste obiecte.
Copiilor li s-a spus atunci că întreaga clasă ar putea lua 
doar cinci obiecte și a fost nevoie de un vot pentru a le 
putea stabili.
Copiilor li s-a cerut să-și argumenteze și să-și justifice 
răspunsurile. Folosind gândirea creativă, critică și 
colaborativă, discuția a fost centrată în jurul acestor 
justificări și raționamente.
Folosind  un obiect pentru vot, copiii au votat individual 
și și-au explicat alegerea.
După ce a fost explicată activitatea în cadrul întâlnirii 
de diseminare, a venit propunerea către profesori ca 
fiecare clasă din școală să participe la proiectul Utopia.
S-a convenit ca proiectul să se construiască săptămână 
după săptămână si că era de așteptat ca diferite clase 
să aibă o experiență diferită, datorită faptului că în 
fiecare clasă copiii au  răspuns diferit;
Așteptările au fost stabilite și convenite cu profesorii, 
totodată s-au discutat procedurile de raportare.
În cadrul diseminării, profesorii au făcut joc de rol cu 
activitățile prezentate în timpul formării din Italia.
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Profesori participă la sesiunea de formare Utopia

Descrierea activ-
ității

Ulterior, ei au discutat posibilele modele de 
implementare pentru școala lor. Discuția a cuprins și 
stabilirea unui interval de timp și o lungime fixă pe care 
fiecare clasă să le dedice proiectului săptămânal.
Profesorii au vorbit despre modul în care copiii mai 
mari puteau să-și deseneze și să-și creeze propria 
insulă utopică, în timp ce în clasele cu copii mai mici ar 
fi necesar să se ofere o hartă mare și o barcă.

Profesorii au discutat factorii care ar putea fi luați în 
considerare în timpul proiectului:
• tocmai a fost descoperită o insulă nelocuită, iar 

copiii au ocazia să se mute acolo;
• copiii să decidă ce vor lua cu ei
• copiii să decidă pe cine să ia cu ei
• copiii să decidă dacă adulții vor fi lăsați pe insulă
• în ce tip de locuință vor locui
• reguli pentru insula lor
• cine va guverna insula
• consecințe în cazul încălcării regulilor
• tranzacționare, schimburi de mărfuri
• ce s-ar întâmpla dacă o persoană necunoscută ar 

veni pe insulă.
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Titlul activității Insula Utopia

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost realizată cu copii cu vârsta de 
5 ani.
Copiii, împreună cu profesorul lor, sunt așezați  într-un 
cerc. Profesorul le-a cerut  să-și imagineze o insulă în 
care să poată trăi foarte bine.
Apoi li s-a arătat o imagine a unei insule și profesorul 
le-a pus întrebări, cum ar fi:
• De ce avem nevoie?
• Ce nu vrem să ducem cu noi?
• Unde ar trebui să ne construim casele?
• Cine decide regulile?
• Care sunt regulile de care avem nevoie?
• Ce se întâmplă cu cei care nu respectă regulile?

După ce a discutat aceste probleme cu copiii, profesorul 
a introdus câteva întrebări noi: „Ce se întâmplă dacă 
un hoț ajunge pe insulă și cere azil? Ce se întâmplă 
dacă spune că vrea să ne dea tot ce a furat de la alți 
oameni?”
Copiii au discutat aceste probleme o bună perioadă de 
timp și nu au putut ajunge la  un compromis.
Problema a fost, de fapt, atît de interesantă pentru 
copii, încât au discutat spontan și liber despre aceasta 
și în următoarele zile.
Pentru a facilita în continuare discuția, profesorul le-a 
citit o carte, „Velvet” de Silvana D’Angelo și Antonio 
Marinoni, care spune povestea unui hoț foarte ciudat, 
care nu fură obiecte, ci povestiri și mirosuri.

Problema hoțului nu este rezolvată încă. Încă există 
îndoieli și diferențe de opinie pe care copiii continuă să 
le discute.
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Detalii ale modelului Insulei Utopia 

Detalii ale modelului Insulei Utopia: desene reprezentând hoțul din cartea “Velvet”.
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Titlul activității Nimic în exces

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Activitatea s-a desfășurat cu copii cu vârsta de 5 ani și a 
pornit de la cuvintele filosofului Solon, “ nimic în exces“. 
Copiii și-au exprimat părerea despre semnificația 
acestor cuvinte.

După discuție, profesorul le-a cerut copiilor să 
construiască din cuburi de lemn un turn foarte înalt. În 
momentul în care turnul s-a prăbușit, profesorul le-a 
cerut copiilor să explice cauzele prăbușirii și a condus 
discuția în jurul ideii de “limite“.

În următoarele zile, profesorul a desfășurat alte activități 
cu copiii pornind de la ideea de exces. I-a provocat să 
se gândească la situația în care unele părți ale corpului 
uman ar fi mult prea mari și i-a încurajat să dea niște 
exemple numind și  consecințele acestul lucru.

A fost desenat mai apoi un termometru mare care să 
măsoare excesul în diferite situații. Copiilor li s-a cerut 
atenție maximă pentru a putea semnala situațiile în 
care ceva depășea limita și intra în zona de “exces“.
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Copiii încearcă să construiască turnul

Rămășițele turnului la finalul activității



18

Titlul activității Ghicitori care să introducă principiile filosofiei

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Această activitate la care au participat 17 profesori 
pentru învățământ preșcolar a avut loc în urma cursului 
de formare de la Modena.
După o scurtă introducere în care s-au prezentat pe 
scurt pașii unei discuții filosofice cu copiii, profesorii 
au fost împărțiți în trei grupuri. Fiecare grup a primit o 
ghicitoare.

• Cuvintele lui Solon, “ nimic în exces“
• Povestea “Trei copii și un fluier”, de Amartya Sen
• Fabula lui Aesop despre limită

Profesorii au trebuit să discute în cadrul fiecărui 
grup despre modalitatea în care ar putea prezenta 
ghicitoarea copiilor, despre întrebările  pe care le-ar 
putea folosi ca să  încurajeze și să stimuleze o discuție., 

Fiecare grup a desemnat un vorbitor care a prezentat 
tuturor rezultatele discuțiilor. În prim plan au fost aduse 
acele concepte filosofice care ar putea reieși din cele 
trei ghicitori și felul în care aceste concepte i-ar putea 
ajuta pe copii să-și creeze propriile idei.

Atât grupul care a discutat despre cuvintele lui Solon, 
cât și cel care a primit fabula lui Aesop, a declarat că 
ideea de limită a fost în centrul discuției.
Perntru cel de-al treilea grup, centrul discuției a fost 
ocupat de ideea de dreptate.

Pentru a introduce aceste subiecte copiilor ( cu vârste 
între 3 și 6 ani) profesorii au propus activități practice 
care să le fie de folos în situații reale.
După discuții, profesorii au fost invitați să prezinte o 
ghicitoare  pe care să o aducă în discuție la clasă.
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Profesorii în cadrul sesiunii de formare susținută de Luca Mori
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Titlul activității Casa din parc

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Activitatea s-a desfășurat cu copii cu vârsta de 4 ani pe 
durata unei ore.
Copiii au fost întrebați dacă și-ar dori să plece de unde 
locuiesc și să se mute în altă parte. S-a discutat despre 
unde și de ce s-ar muta acolo.

Profesorul i-a provocat pe copii să-și imagineze cum 
ar fi ca pentru o perioadă de câteva zile să se mute 
undeva împreună, cum ar organiza spațiul, cum și-ar 
împărți sarcinile.

Ideea de “regulă a casei“ a apărut în discuție, iar copiii 
au discutat minute bune despre cum s-ar asigura 
ca toți locuitorii casei  să le respecte. Au discutat de 
asemenea despre măsurile pe care le-ar lua în cazul în 
care cineva nu le-ar respecta, despre chestiuni legate 
de dreptate și utilizarea forței în caz de nevoie.

După această discuție liberă, profesorul le-a 
propus copiilor să realizeze o hartă a acțiunilor și 
comportamentelor amintite anterior. Acestea au 
fost împărțite în ”bune” și ”rele” “folositoare”  și  
”primejdioase”.
Harta seamănă cu jocul ”Șerpi și scări în apă”. O cărare 
pornește de la casă spre parc și duce la o cutie plină cu 
medalii. Cu fiecare pas, copiii decid dacă o acțiune este 
utilă (pas înainte) sau dăunătoare (pas înapoi).
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După discuții copiii se joacă  ”Șerpi și scări în apă”
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Titlul activității Ce este empatia? Ce este colaborarea?

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Un număr total de 456 de copii cu vârsta între 6 și 11 
ani au participat la activități despre metacogniție.

În cursul lunilor septembrie și octombrie s-au desfășurat 
activități cu tema EMPATIA și COLABORAREA.
Profesorul le-a explicat copiilor termenul de Empatie: 
a te pune în pantofii altcuiva și a vedea lucrurile din 
perspectiva lui.
• A  privi lucrurile din perspectiva altcuiva
• A  aprecia un punct de vedere diferit
• A  încerca să înțelegi opinii și idei diferite de ale tale

Copiii au dau următoarele definiții pentru Empatie:
• „ Nu fă altora ce nu vrei să ți se facă ție!”
• ”Mă pun în pantofii altcuiva.”
• prietenie 
• înțelegere
• ascultare
• grijă
• bine
• respect
• gândul la celălalt
• să tratezi pe celălalt așa cum vrei să fii tratat
• bunătate
• sentimente pentru cei din jur
• toleranță

Colaborarea
Profesorii au analizat diferitele moduri în care copiii pot 
fi implicați în activități  cu tema Colaborarea. Mai întâi, 
au explicat ce înseamnă a colabora:
• A atinge un scop pe care nu-l poți atinge de unu 

singur
• A  rezolva o sarcină mai rapid
• A  negocia și a ajunge la un acord cu ceilalți
• A-i  ajuta pe cei aflați în dificultate
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Imagini reprezentând cele două concepte. Copiii în acțiune.

Descrierea activi-
tății

Copiii au formulat următoarele definiții:
•  “ Prietenul la nevoie se cunoaște. “
•  “ Unul pentru toți și toți pentru unul.“
• muncă în echipă
• priecte de grup
• combinarea ideilor
• prietenia aduce pace
• sprijin
• acceptarea ideilor
• ajutor oferit celorlalți
• muncă împreună
• comunicare
• ascultarea tuturor opiniilor
• respect
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Titlul activității Frânghia (Titlu original - Dangle)

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Copiii stau așezați într-un cerc și urmăresc filmul 
Dangle, 

https://vimeo.com/channels/618647/46383515

Filmul este despre un om care urcă un deal, iar acolo 
găsește o frânghie care coboară din cer. Nu știe ce 
să facă, dar până la urmă se hotărăște să tragă de 
frânghie. Toate luminile din jur se sting. Mai trage o 
dată, iar luminile se aprind. Continuă să se joace cu 
frânghia până o rupe și cade din cer, iar lumea rămâne 
scufundată în întuneric. El fuge speriat. 
După ce au vizionat acest film, copiii s-au simțit intrigați 
și surprinși. Emoția pe care au simțit-o a fost de teamă, 
au mărturisit că nu s-au simțit confortabil urmărind 
filmul și neștiind la ce să se aștepte.
Copiii au fost împărțiți în grupuri de câte patru, li s-a 
cerut să-și împărtășească gândurile cu colegii de 
grup. Apoi, în cadrul fiecărui grup, au avut de scris o 
întrebare filosofică inspirată de film. Întrebările au fost 
mai apoi prezentate clasei, expuse în mijlocul cercului 
și discutate.
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Copiii urmărind filmul.
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Titlul activității Filosofii

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Copiii au început să citească despre filosofii Aristotel, 
Platon și Socrates din cartea „Tänk stort” de Peter 
Ekberg și Jens Ahlbom.
Ei au discutat diferite „cazuri” de la fiecare filosof 
comparând asemănări și diferențe.
Copiii au lucrat apoi în grupuri pentru a realiza un 
poster, cercetând și discutând despre diferiții filosofi, 
adăugând citate din filosofii respectivi.
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Poster 

Cartea pe care am folosit-o
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Titlul activității Insula pustie.

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Copiilor le-a fost acordată o sarcină de lucru  bazată pe 
următorul scenariu:
Sunteți blocați pe o insulă pustie împreună cu alte patru 
persoane.
Într-o zi apare un pachet cu 5 kg de alimente. Cum 
veți împărți alimentele între membrii grupului și pe ce 
criterii?
Persoanele de pe insulă  sunt de vârste, sex și nevoi 
diferite.

Copiii au lucrat individual și au trebuit să se gândească 
singuri și apoi să-și scrie gândurile și deciziile.
Fiecare copil a avut apoi ocazia să-și exprime și să-și 
motiveze alegerile  în fața  clasei.
Copiii au fost apoi împărțiți în grupuri pentru a discuta 
problemele apărute în urma discuțiilor. Mulți  copii au 
avut gânduri foarte interesante și variate despre acest 
subiect.
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Discuții în cadrul grupului despre „Insula pustie”
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Titlul activității Diseminarea activităților după participarea la 
sesiunea de formare din Modena (Italia)

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

În cadrul primei sesiuni de formare de la Modena, 
partenerii din proiect au vizitat „Scuola dell’infanzia - 
Modena Est”, astfel încât aceștia să poată fi inspirați de 
numeroasele activități filosofice care se desfășoară cu 
succes în această grădiniță.
Într-un grup, de exemplu, era evident că și cei mai mici 
copii erau deja familiarizați cu unii dintre filosofii celebri 
și cu principiile lor filosofice.
Această idee a fost preluată și diseminată în cadrul 
reuniunii noastre.
La începutul lecției, filosoful Aristotel și declarațiile sale 
despre prietenie au fost prezentate elevilor din clasa a 
III-a din școala primară din Cham.
De asemenea, a fost folosită și faimoasa carte „Micul 
Prinț” de Antoine de Saint-Exupéry, care conține 
declarații despre prietenie, cum ar fi „Nu vedem bine 
decât cu inima. Ceea ce este esențial este invizibil 
pentru ochi. „
Copiii au fost întrebați care ar  putea fi înțelesul acestui 
citat.
În ultima parte a lecției, copiii au discutat despre 
gândurile lor legate de prietenie, arătând mare interes 
în discuție.
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Stimulul 1 pe subiectul - Aristotel

Stimulul 2 în discuțiile în plen
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Titlul activității Utopia pentru copii – Diseminarea după participarea 
la Sesiunea de formare din Modena (Italia)

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Una dintre cele mai reușite și interesante activități 
ale primei sesiuni de formare de la Modena a fost o 
activitate numită „Utopia”.

Unul dintre grupurile de la grădiniță a petrecut o după-
amiază explorând ideea insulei „Utopia”. Sarcina lor 
era să „populeze” și să „doteze” această insulă: li s-a 
permis să decidă cine ar putea trăi pe insulă și  dacă 
adulții ar putea fi și ei acolo, ce  lucruri  sunt permise și 
care trebuie interzise.
Copiii au discutat foarte activ și au învățat să se asculte 
și să facă unele compromisuri.
În a doua jumătate a după-amiezii, au desenat insula 
„Utopia” pe o foaie mare de hârtie, încorporând toate 
ideile și deciziile în opera lor de artă.
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Discuții despre cum să se organizeze “Utopia” – primele gânduri despre acest 
subiect

Imaginea finală a insulei “Utopia” făcută de copii din ciclul preșcolar
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Titlul activității Utopia pentru profesori

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

O întâlnire de diseminare a avut loc după sesiunea de 
formare  din Modena. Aproximativ 22 de profesori au 
participat la activitatea din cadrul diseminării, care a 
inclus două prezentări.
Prima prezentare a arătat profesorilor diferitele 
instrumente și abordări pe care le pot folosi în munca lor 
de zi cu zi pentru a dezvolta gândirea critică a copiilor. 
Profesorilor li s-au prezentat diferite stiluri de învățare, 
cum ar fi - conceptualizarea, brainstorming-ul, etc.
Apoi, profesorilor li s-a prezentat activitatea Utopia 
pentru copii. Aceasta a inclus instrucțiuni și întrebări pe 
care profesorii le pot folosi la școală atunci când încep 
să abordeze filosofia cu copiii lor.
Materialele pregătite și afișele insulei, care au fost 
pregătite în cadrul școlii de către profesori și copii, au 
fost înmânate profesorilor pentru a fi expuse în sălile 
lor de clasă.
Toți profesorii din școală au spus că intenționează să 
implementeze lecții de filosofie în curriculum.
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Diseminând cunoștințe în cadrul unei întâlniri între profesori 

Prezentarea activității “Utopia”
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Titlul activității Utopia pentru copii

Aria tematică Principiile filosofiei și Gândirii Critice

Descrierea activ-
ității

Ca urmare a sesiunii de  formare de la Modena, am 
introdus activitatea insulei Utopia la diferite clase unde 
copiii au vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani.
Sesiunile au avut toc timp de  3 ore pe săptămână.

Copiii au fost organizați într-un cerc și profesorul a 
început conversația.
„Să ne imaginăm că o insulă necunoscută și nelocuită 
tocmai a fost descoperită în ocean. Să presupunem 
acum că avem șansa să ne mutăm acolo și să ne 
facem un loc bun pentru a trăi.”
Folosind un “obiect special care le permite să ia 
cuvântul”, copiii au purtat o conversație profundă 
despre insula Utopia. Aceasta a fost urmată de o serie 
de activități  legate de insula lor.
De exemplu, copiii au fost rugați să desfășoare 
următoarele activități:
Nevoi primare: Desenați insula așa cum doriți să 
fie. Descrieți climatul, natura, vegetația, animalele. 
Descrieți cum ați organiza acoperirea nevoilor voastre 
primare.
Majoritatea copiilor au decis să-și deseneze propria 
insulă Utopia.
Lucruri din Lumea civilizată: Faceți o listă a lucrurilor 
din lumea civilizată pe care doriți să le aveți pe insulă. 
Evaluați ce este necesar și de ce.
Cum ne vom organiza viețile? Desenează sau 
descrie modul în care trăim pe insulă.
Legi: Dacă decideți să aveți legi, scrieți de ce aveți 
nevoie de ele și cum vor arăta aceste legi. Dacă 
decideți să nu aveți legi, scrieți de ce.
Guvern: Dacă decideți să aveți un guvern, scrieți de 
ce. Dacă decideți să nu aveți guvern, scrieți de ce.
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O sesiune de “Utopia pentru copii” în clasă

Descrierea activ-
ității

Bani: Dacă decideți să aveți bani, scrieți de ce. Dacă  
decideți să nu aveți bani, scrieți de ce.
Desenați  sau descrieți moneda - care este valoarea ei, 
ce poate fi cumpărat cu ea?
Școala: Dacă decideți să aveți o școală, scrieți de ce. 
Dacă decideți să nu aveți o școală, scrieți de ce.
Instituții: Dacă decideți să aveți instituții, scrieți care 
vor fi și cum vor fi gestionate. Dacă decideți să nu aveți 
astfel de instituții, scrieți de ce.
Prieteni: Scrieți o listă cu prietenii voștri de pe insulă.
Persoane noi: Scrieți ce ați face dacă ați observa că 
noi oameni vin pe insulă. Cum vi-i imaginați? Descrieți 
cum veți întâmpina noii veniți. Vrei să schimbi ceva în 
lumea deja organizată de tine?

Copiii erau foarte entuziasmați de această activitate. 
Le-a plăcut foarte mult „insula Utopia” pentru că și-au 
dezvoltat creativitatea și imaginația.
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Metacogniția
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Titlul activității Conectând oameni, creiere și învățare

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost efectuată în timpul unei sesiuni 
de instruire pe subiectul general al stării de bine.

Activitatea a fost folosită ca un joc de spargere a 
gheții care a condus la introducerea modului în care 
creativitatea și metacogniția funcționează în cadrul 
elevilor și le influențează înțelegerea  despre propria 
lor învățare.
În activitate s-a folosit o minge din sfoară într-un spațiu 
generos în care un grup de educatori ar putea sta într-
un cerc.

Formatorul a început prin a spune ceva despre el 
însuși, cum ar fi o pasiune, ceva despre care e mândru, 
motivând alegerea.
Dacă cineva avea acel ceva în comun, ridica mâna, iar 
formatorul, ținând capăt sforii, arunca mingea la acea 
persoană.
Persoana care a prins mingea a confirmat ce au avut în 
comun și apoi a adăugat ceva nou  despre el și apoi a 
aruncat mingea unei alte  persoane care a ridicat mâna 
pentru a arăta un interes comun.
Activitatea a continuat în acest fel și a început să se 
construiască o rețea  în interiorul cercului.
Odată ce toți au terminat, facilitatorul a cerut grupului 
să-și imagineze că rețeaua formată reprezintă creierul 
și legăturile sale neuronale.
Formatorul a cerut apoi unor participanți dintr-o o parte 
a cercului să reacționeze fizic la o anumită emoție, 
cum ar fi teama, fericirea etc., în timp ce încă își țineau 
capetele sforii. Mișcări, cum ar fi tremuratul de frică sau 
săritul de fericire, au generat o mișcare de reacție în 
altă parte a rețelei, care a putut fi resimțită în mai multe 
părți ale cercului.

În acest scop, formatorul a facilitat o discuție  în cadrul  
grupului pentru a se înțeleage și a se discuta modul 
în care emoțiile și funcțiile creierului pot afecta felul 
în care acționăm în viață și, prin urmare, felul în care 
acest lucru poate avea un impact asupra învățării
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Formând rețeaua

Discuții în grup despre activitatea de predare și despre cum metacogniția influențează 

învățarea elevilor
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Titlul activității Dictare în alergare

Aria tematică Metacogniția 

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată pe parcursul 
diferitelor cursuri, dar în primul rând a început în cadrul 
cursurilor de instruire “Povestire vizuală”.

Aceasta a fost folosită pentru a începe o discuție despre 
abilitățile și competențele de care elevii ar putea avea 
nevoie ca să îndeplinească cu succes o sarcină și să 
comunice eficient.

Profesorul a selectat o imagine și un text (aceasta 
poate fi o pagină dintr-o carte pentru copii) și le-a plasat 
în fața sălii de clasă pe o masă departe de copii.
Profesorul a împărțit clasa în grupuri de aprox. 6-8 
participanți.
Fiecare grup a selectat apoi: 2 „secretari”, 1 pentru a 
scrie și 1 pentru a desena.
Restul grupului a fost  format din „alergători”.
Jumătate dintre ei urmau să memoreze și să repete/
reproducă textul, iar cealaltă jumătate,  imaginea.

Când au fost gata, doi alergători din fiecare grup (unul 
pentru text și unul pentru imagine) au alergat în fața 
clasei și au privit imaginea sau textul. Apoi au fugit 
înapoi la grupul lor și au descris sau dictat secretarului 
lor ceea ce au văzut sau au citit.
Când primii doi alergători s-au întors în grupul lor, încă 
doi alergători se duc în față și repetă procesul.
Numai secretarului i s-a permis să scrie sau să 
deseneze.
Participanții au fost încurajați să repete/reproducă 
liniștit secretarilor lor pentru a evita gălăgia și  a nu da 
detalii celuilalt grup.
Primul grup care a terminat sarcina, aleargă la formator 
și acesta a sunat clopoțelul care indică sfârșitul 
activității.
După ce clopoțelul a sunat, formatorul a distribuit 
fiecărui grup o copie a imaginii și a textului  pentru a 
verifica corectitudinea muncii lor.
Acest lucru a permis fiecărui grup să examineze mai 
multe aspecte, inclusiv strategiile utilizate în timpul 
sarcinii.
De asemenea, acest lucru i-a ajutat pe copii să 
identifice abilitățile și competențele de care au nevoie 
atunci când îndeplinesc sarcini similare și cum își pot 
îmbunătăți performanțele.
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Alergătorii memorând informația

Discuții în grup despre activitatea de predare și despre cum metacogniția influențează 

învățarea elevilor
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Titlul activității Frânghia,  titlu original- Dangle

Aria tematică Metacogniția 

Descrierea activ-
ității

Înainte de intrarea copiilor în sala de clasă, profesorul a 
plasat o frânghie care să atârne din tavan.

Copiii au intrat în clasă și au fost rugați să stea pe 
scaune într-un cerc și să urmărească acest film scurt:
https://www.literacyshed.com/the-thinking-shed.html.

Filmul  prezintă un om care urcă pe un deal unde 
găsește o frânghie care atârnă din cer.

Curiozitatea îl face să acționeze și decide să tragă de 
frânghie.

Consecința acțiunii sale este că toate luminile se sting 
în lume. El trage din nou de frânghie și luminile revin. 
Din nefericire, el trage de prea multe ori și frânghia 
cade din cer  la pământ, lăsând lumea în întuneric.

Copiilor li s-a cerut să închidă ochii și să mediteze la 
filmul pe care tocmai l-au văzut. Apoi, în perechi, copiii 
au discutat despre ceea ce au văzut.

În cadrul cercului, pe rând, copiii și-au spus primele 
gânduri despre film și despre ce concepte ar fi putut  fi 
evocate de el.

Apoi, în grupuri de 4, copiii au scris o întrebare filosofică 
inspirată de filmul vizionat.
Aceste întrebări au fost prezentate, discutate și apoi au 
fost așezate pe jos în mijlocul cercului.

Fiecare copil a primit două jetoane de vot pe care 
trebuia să le plaseze pe  două întrebări despre care 
credeau că ar genera cea mai bună discuție filosofică.
Întrebarea cu cele mai multe voturi a fost scrisă pe un 
flipchart pentru a fi discutată în grup.
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Copii participând la activitate

Descrierea activ-
ității

Copiii întindeau mâna către cerc dacă doreau să-și 
expună punctul de vedere.
Copiii au fost încurajați să își critice ideile reciproc într-
un mod constructiv și creativ.
Profesorul a acționat ca facilitator, intervenind doar 
atunci când a fost necesar și pentru a conduce discuția 
la o concluzie sau la un final natural.
În cele din urmă, pe rând, în cerc, copiii au spus un 
cuvânt sau un gând final.
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Titlul activității Dictare în alergare

Aria tematică Metacogniția 

Descrierea activ-
ității

Această activitate s-a desfășurat după sesiunea de 
formare din România și a fost folosită pentru a încuraja 
copiii să reflecteze asupra abilităților lor de metacogniție. 
Un accent special în cadrul acestei sesiuni s-a pus pe  
colaborare, interogație, auto-gestionare, pe strategiile 
de memorare, pe abilitățile de a reutiliza și corela 
informațiile.
Profesorul a discutat despre sarcina care urma să fie 
finalizată înainte de a merge cu clasa afară, unde copiii 
au fost împărțiți în 4 echipe.
Înainte de activitate, profesorul a selectat un text 
relevant pentru unul din subiectele actuale abordate 
anterior la  clasă și le-a plasat la capătul terenului de 
joacă.

Fiecare echipă a trebuit să selecteze un „secretar” 
pentru scrierea textului, în timp ce restul grupului s-a 
organizat în calitate de „alergători” care urmau să 
alerge la text, să rețină informațiile și să-l reproducă 
secretarului.

Doar secretarului i s-a permis să scrie.

Primul grup care a terminat sarcina a stat liniștit în 
spatele textului, astfel încât profesorul să  știe că a 
terminat.

Odată ce toate echipele au terminat, profesorul i-a dus 
pe copii înapoi în sala de clasă și a condus o discuție 
reflectivă asupra modului în care au lucrat ca o echipă 
pentru a finaliza cu succes sarcina.

O copie a textului original a fost distribuită celor 4 
echipe. Fiecare echipă și-a corectat apoi greșelile 
gramaticale și de punctuație.
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Secretarul scriind textul

Copii participând la activitate
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Titlul activității Poarta Ideilor

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată cu copii cu vârsta 
de 4 ani.
Copiii au fost rugați să stea în cerc și profesorul a 
început o discuție, cerându-le să-și amintească câteva 
dintre activitățile și discuțiile pe care le-au avut în clasă 
în săptămânile anterioare legate de ideea de „limite”.
Apoi i-a întrebat:
• “De unde vin ideile, după părerea ta?”
• „Cum găsești ideile?”
• „Ideile ies atunci cand esti singur sau când ești în 

grup?”

În timpul discuțiilor care au urmat, unii copii au spus că 
ideile vin printr-o ușă pe care o au în minte.
Profesorul a decis apoi să construiască o ușă din 
carton. Părinții au fost rugați să ajute și au fost informați 
despre motivul construirii acestei uși.
Când ușa a fost  pregătită, profesorul a așezat-o în sala 
de clasă.
În zilele următoare, copiii au fost rugați să treacă prin 
ușă înainte de a sta într-un cerc și de a începe o nouă 
discuție filosofică.
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Părinți contruind și vopsind “adevărata” ușă a ideilor

Copii discutând idei lângă “adevărata” ușă a ideilor
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Titlul activității Reflecting in a Group or Reflecting Alone?

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată cu  copii cu vârsta 
de 5 ani.

Profesorul le-a cerut copiilor să stea în cerc, apoi le-a 
citit  cartea „Ce faci cu o idee?” De Kobi Yamada.
După lectură, profesorul a provocat o discuție și i-a 
întrebat pe  copiil.
• Aveți uneori idei amuzante care  vă apar în minte? 

Care?
• Aveți uneori niște idei ciudate care vă apar în minte 

? Care?
• Aveți vreodată idei în minte care nu vă plac? Care?
• Există idei care vă plac, dar care nu plac prietenilor 

vostri?
• Există idei care vă plac, dar care nu plac profesorilor 

vostri?
• Când prietenilor voștri nu le plac unele idei, totuși 

le spuneți ?
• Există idei care s-au dovedit a fi foarte importante 

pentru voi?
După aproximativ 30 de minute de discuții în clasă, 
profesorul a scris câteva dintre răspunsurile copiilor 
pe bucăți de hârtie și le-a afișat pe  tablă în sala de 
clasă. Apoi a cerut copiilor să-și închidă ochii și să 
se gândească individual la propriile lor răspunsuri. 
După aproximativ 5 minute, copiii au fost rugați să-și 
deschidă ochii și au fost împărțiți în grupuri. Apoi au 
avut o discuție de grup pentru aproximativ 10 minute 
despre ideile lor. 

În cele din urmă, profesorul le-a cerut copiilor să 
reflecteze singuri  și i-a întrebat dacă acest lucru este 
mai ușor decât să discute în grup și de ce.
După 15 minute de conversație, profesorul a rezumat 
răspunsurile și a încheiat activitatea.
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Copii reflectând singuri

Copii discutând despre diferențele între a gândi singur sau în grup
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Titlul activității O lume în care să te simți bine

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată cu un grup de 
copii în vârstă de 6 ani, în cadrul unei sesiuni de o oră.

Copiii stăteau într-un cerc, iar profesorul le-a arătat o 
bucată mică de hârtie cu un mesaj scris pe ea:
„Bună copii, scriu acest mesaj dintr-o altă lume, care 
este atât de plină de atâtea lucruri încât nu mai pot 
rămâne aici. Mă puteți  ajuta?”

Profesorul a invitat apoi copiii să-și exprime propriile 
opinii despre mesaj, stimulându-i să analizeze imaginea 
unei „lumi pline de atâtea lucruri” și să se pună în pielea 
expeditorului.

După discuție, copiii au decis să găsească câteva 
soluții care să-i ajute pe prietenii care au scris mesajul 
să își aranjeze lumea pentru a trăi mai bine. Ei au reușit 
să identifice două seturi diferite de lucruri: cele care 
trebuie aruncate și cele care trebuie păstrate.
Copiii au încercat, de asemenea, să-și imagineze 
toate problemele posibile cu care prietenul care a scris 
mesajul s-ar putea confrunta în lumea sa. Posibilitatea 
ca alți oameni să trăiască împreună cu el a fost, de 
asemenea, discutată de către copii.
Ei au decis să-i trimită câteva sugestii despre:
• Cum să gestioneze rutina zilnică
• Cum să răspundă nevoii de reguli
• Cum să trăiască în pace cu prietenii.
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Titlul activității Totemul meu

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată cu un grup de 
copii cu vârsta de 6 ani, în timpul unei sesiuni de 90 
de minute.

Copiilor li s-a cerut să se împartă în perechi, eventual 
alegând partener un prieten pe care îl cunosc deja.
În mijlocul sălii de clasă copiii au găsit un totem de 
carton asemănător unui animal. Profesorul a invitat 
copiii să-și imagineze totemul pe tot parcursul activității 
ca pe un fel de „ghid înțelept” .

Apoi, profesorul le-a cerut copiilor să discute, împreună 
cu partenerul caracteristicile și aspectele pe care le-au 
identificat. Unele întrebări au ajutat conversația:
• Dacă ai fi un animal, care ar fi acela?
• Dacă ai fi un element natural (cum ar fi arbori, 

plante și legume), care ar fi acela?
• Dacă partenerul tău ar putea alege un animal sau 

un element asemănător ție, ce  ar alege el?
• Dacă părinții tăi ar putea alege un animal sau un 

element asemănător ție, ce ar alege ei?

După discuția  în perechi, copiii au fost apoi invitați să-
și deseneze propriul totem, alegând caracteristicile și 
aspectele identificate și recunoscute anterior.
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Un copil desenându-și propriul totem

Copii lucrând împreună
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Titlul activității Cartea importantă

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Copiii s-au așezat într-un cerc, profesorul le-a spus 
că vor vedea un scurt film despre o carte importantă. 
Profesorul le-a cerut copiilor să se gândească la unele 
caracteristici pe care le-ar putea avea această carte. 
Profesorul a scris răspunsurile pe o bucată mare de 
hârtie. Apoi, împreună au vizionat videoclipul.

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

Povestea este despre o listă de obiecte și fenomene 
naturale (lingură, iarbă, ploaie etc.) și caracteristicile 
lor cele mai importante. Profesorul a cerut copiilor 
să se gândească la calitățile, utilitățile și scopurile 
fiecărui obiect prezentat în poveste și să găsească un 
motiv pentru care acel obiect era important și special. 
Profesorul a adresat următoarele întrebări:
• Ce motive au fost fapte?
• Ce motive explică cum arată obiectul?
• Ce motive explică ce face obiectul ?
• Ce motive v-au făcut să vă puneți  întrebări?
• Ce motive v-au surprins?

Apoi, copiii au fost rugați să se gândească și să scrie 
un scurt text intitulat „Lucrul important despre mine”.
Ei au scris textele, profesorul le-a adunat și a făcut o 
carte a clasei care a fost ulterior afișată în școală.
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Titlul activității Cărțile zburătoare

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii creative

Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Copiii au vizionat filmul „Cărțile zburatoare” și li s-a 
cerut să scrie ce au simțit și la ce s-au gândit în timp ce 
îl urmăreau.

După film, au avut o discuție metacognitivă, bazată 
pe metoda învățată în cadrul formării din  România, 
cu întrebarea „Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea 
cuvintele”?

S-a dovedit a fi o discuție foarte bună, cu multe gânduri 
și reflecții în jurul întrebării. Copiii au dovedit abilități 
bune de colaborare în cadrul grupului și, din cele patru 
întrebări finale, au fost capabili să se pună de acord 
asupra unei singure întrebări.



59

Discuții în grup pe marginea întrebării – Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea cuvintele?
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Titlul activității Dictare în alergare

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Copiii au făcut o „Dictare în alergare” în clasă folosind 
o carte numită Abrakadabra de Lennart Hellsing, însă 
orice carte cu text și imagini, potrivită grupului de vârstă 
poate fi aleasă de către profesor.

Profesorul a ales o pagină potrivită din carte și a 
expus-o la capătul îndepărtat al sălii de clasă, astfel 
încât pagina să nu poată fi văzută de copii.
Copiii au fost apoi împărțiți în grupuri de cel puțin patru. 
Ei au primit sarcini diferite în cadrul grupului - un copil 
ar fi „scriitorul”, un copil ar fi „artistul”, iar restul ar fi 
„alergătorii” care trebuiau să alerge și să colecteze 
informațiile pentru grup.
„Alergătorii” în pereche au trebuit să alerge la cartea 
deschisă, să privească cu atenție textul sau imaginile, 
să memoreze unele dintre ele și apoi să se întoarcă la 
„scriitor” sau „artist” și să șoptească detaliile pe care și  
le amintesc. Alergătorilor nu li se permite să scrie sau 
să deseneze, pot comunica doar oral.
Activitatea continuă pentru o anumită perioadă de timp 
(cum decide profesorul în funcție de dificultatea textului 
și / sau a imaginii).
Când timpul a expirat, grupurile și-au împărțit desenele 
și textul între ele, observând ce au lucrat bine sau mai 
puțin exact și discutând în general despre modul în 
care s-au simțit rezolvând această sarcină.



61

Selecție de imagini și de texte
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Titlul activității Metacogniția pentru profesori

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

O activitate  de diseminare la care au participat 
aproximativ 40 de profesori  a avut loc după sesiunea 
de formare din Cluj-Napoca. 

Prima prezentare a fost despre partea teoretică a 
metacogniției și despre modul în care putem aplica 
principiile acesteia în școala noastră.
Apoi, grupului de profesori li s-au prezentat diferite 
activități de predare zilnică și instrumente care să ajute 
dezvoltarea metacogniției în rândul copiilor.

Una dintre aceste activități a fost o lecție de filosofie 
pentru copii pentru a ajuta profesorii să înțeleagă 
mai bine modul în care principiile metacogniției pot fi 
predate prin gândirea critică și creativă.
Unele materiale gata făcute au fost date cadrelor 
didactice pentru a fi folosite și  puse în clasă.
S-a decis ca Metacogniția va fi noul proiect școlar 
pentru anul următor și că toți profesorii din școala 
primară intenționează să implementeze în predarea lor 
activități de metacogniție  pentru anul următor.
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Profesori în acțiune
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Titlul activității Dictare în alergare

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

A fost prezentată copiilor activitatea de Dictare în 
alergare, ca urmare a celei de-a doua sesiuni de 
formare pentru profesori din Cluj. 
Copiii erau deja familiarizați cu o versiune a acestei 
activități, dar această nouă sarcină includea acțiunea 
suplimentară de a utiliza o imagine.
Într-o dictare în alergare clasică, un text este împărțit 
în secțiuni mici pe care profesorul le distribuie prin 
clasă. Sarcina copiilor este de a merge  într-unul dintre 
locurile alese din clasă, a privi cu atenție secțiunea de 
text și a  o memora. Ei se întorc la banca lor și scriu 
textul pe care l-au memorat. Apoi, aleargă într-o locație 
diferită, citesc textul, îl memorează și aleargă înapoi și 
notează ceea ce au citit și memorat. Aceasta continuă 
până când toate fragmentele de text sunt finalizate.
Această activitate a fost diversificată, profesorul 
adăugând o imagine la sarcină. Copiii trebuiau să 
privească cu atenție imaginea, să o memoreze și să 
recreeze imaginea pe care au văzut-o.
Această activitate a fost nouă pentru elevi și au 
considerat că este foarte interesant să și desenezi o 
imagine nu doar să scrii un text.
Această activitate poate fi utilizată și la grădiniță, înainte 
ca micii preșcolari să învețe să scrie și să citească. 
Poate ajuta copiii să se exprime, să-și dezvolte 
memoria și atenția la detaliu, precum și competența lor 
lingvistică, care este deosebit de importantă la copiii 
migranți.
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Copiii au fost foarte implicați în a memora cât mai multe detalii posibile din imaginea dată

Copiii s-au distrat desenând imaginile
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Titlul activității Diseminare după a doua sesiune de formare de la 
Cluj (România)

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

A avut loc o întâlnire de diseminare pentru cadrele 
didactice și pentru educatori în vederea prezentării 
activităților desfășurate la sesiunile de formare din Cluj.
Filosofia se presupune a fi introdusă la copiii din 
grădinițele din Germania, dar nu este încă stabilit dacă 
peste tot. Astfel, profesorii și-au manifestat un mare 
interes în cadrul activităților și au așteptat cu nerăbdare 
noile materiale care vor fi realizate în timpul proiectului.
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După prezentare, participanții s-au bucurat de o discuție fructuoasă

Aproximativ 20 de coordonatori de grădinițe au luat parte la sesiunea de diseminare
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Titlul activității Exprimă-te!

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost introdusă în școală în urma 
sesiunii de formare din Cluj.

Profesorul a arătat copiilor patru imagini.
Prima imagine ilustra un labirint, a doua - scări, a treia- 
un turn, ultima -un pod. Fiecare copil a trebuit apoi să 
se gândească care imagine este similară cu modul în 
care învață la școală.
Imaginile au fost apoi plasate pe podea, iar copiii 
s-au așezat   lângă imaginea cu care și-au identificat  
propriul stil de învățare.
 
Copiii din fiecare grup nou creat în jurul imaginii au 
motivat  de ce au ales imaginea respectivă. Ei au 
identificat de asemenea, elementele comune dintre 
cele patru imagini și diferitele metode prin care ei 
învață.
Un reprezentant din fiecare grup a explicat apoi întregii 
clase principalele caracteristici ale acelui tip de învățare. 
Când ultimul grup a terminat prezentarea, copiii au 
avut permisiunea să rămână în același grup sau să se 
răzgândească și să se alăture unui grup diferit dacă au 
simțit că modul acela de învățare li s-ar potrivi mai bine.
Această activitate a permis copiilor să-și dea seama  că 
au voie oricând să se  răzgândească, atâta timp cât  au 
motive întemeiate să facă acest lucru.
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Copii alegând imaginea ce reprezintă cel mai bine stilul lor de învățare
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Titlul activității Metacogniția   

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

O activitate de diseminare la care au participat 
aproximativ 10 profesori  a avut loc după sesiunea de 
formare din Cluj. 
Profesorii au fost informați despre bunele practici 
referitoare la metacogniție și au fost prezentate diferite  
activități și materiale utilizate.

Profesorii au planificat să folosească aceste materiale 
și să pregătească activități similare în limba bulgară 
pentru a le folosi în școala lor zi de zi.
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Profesorul explică bune practice din Metacogniție în timpul sesiunii de diseminare

Profesori observând materialele aduse de la Cluj
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Filosofia socială
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Titlul activității Ajutând planeta pas cu pas

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată pe parcursul  unei 
săptămâni  de instruire a personalului  didactic pe tema 
„Idei pentru dezvoltarea Curriculumului Global”.

Acesta a fost folosită ca o modalitate de a încuraja 
profesorii să se gândească la acțiunile pe care le 
întreprind  zilnic și la responsabilitatea socială pe 
care o au față de planetă. Această activitate ar putea 
fi desfășurată și  împreună cu copiii pentru a-i ajuta 
să își dezvolte sentimentul de responsabilitate față de 
planetă.

Participanții au primit post-it-turi în formă de frunze și 
li s-a cerut să se gândească la o acțiune pe care ar 
face-o în acea zi, care ar putea ajuta la salvarea lumii.

Ei au fost rugați să lipească frunza în conturul copacului 
afișat pe perete.

Participanții au fost apoi încurajați să se gândească la 
acțiunile lor viitoare și să conștientizeze  acele aspecte 
care ar putea  ajuta mediul în fiecare zi.

Grupului în ansamblu i s-a oferit posibilitatea de a pune 
întrebări suplimentare, de a face comentarii și de a 
reflecta asupra modului în care ar putea să folosească 
activitatea în școlile proprii.



75

 Exemplu de colecție de acțiuni zilnice pentru a salva lumea

Profesorii  înregistrânu-și acțiunile zilnice
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Titlul activității Perspectiva globală

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată pe parcursul  unei 
săptămâni  de instruire a personalului  didactic pe tema 
„Idei pentru dezvoltarea Curriculumului Global”.

Acesta a fost folosită  ca o modalitate de a încuraja 
profesorii  să se gândească la modul în care ar putea 
ajuta copiii să  înțeleagă concepte  precum  sărăcia, 
bogăția, respectul, acceptarea.
Activitatea a implicat organizarea participanților în 
grupuri de 6-8 persoane. Fiecare grup a primit o coală 
de  flip-chart  și carioci.

Fiecare grup a fost rugat să deseneze  o busolă cu 4 
cuvinte cheie specifice pentru fiecare punct cardinal: 
social, natural, for decizional, economic.
Participanții au aflat apoi că busola lor oferă cadrul care 
le-ar  provoca percepția și i-ar încuraja să pună întrebări 
legate de fiecare domeniu cheie al interogației.

Fiecărui grup i s-a oferit apoi o fotografie ca stimul, 
iar sarcina de lucru a fost elaborarea unor întrebări 
referitoare la fiecare zonă cheie a busolei lor.

Grupurile au avut  20 de minute la dispoziție pentru a 
termina sarcina, după care au schimbat fotografia cu 
alt grup și sarcina a fost repetată.
Grupurile au fost apoi rugate să-și împărtășească 
întrebările referitoare la fiecare fotografie  primită și 
au avut ocazia să identifice modul în care, pe baza 
experienței de viață, a cunoștințelor anterioare, a 
ipotezelor etc., interpretarea stimulului  lor ar fi diferită. 
În final, au avut posibilitatea de a-și schimba sau 
reformula întrebarea.

Grupului ca întreg i s-a oferit posibilitatea de a reflecta, 
de a pune întrebări și de a face comentarii suplimentare.



77

Profesorii discutând despre stimul

Exemple de grupuri formulând întrebări  legate de fiecare subiect cheie al interogației
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Titlul activității Jocuri de filosofie socială

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată după sesiunea de 
formare a cadrelor didactice din Suedia.

În primul rând, jumătate din participanți a fost rugată  
să iasă  în afara sălii de clasă și să aștepte instrucțiuni 
suplimentare.
Profesorul a explicat apoi că copiii din clasă vor fi 
șoareci; vor trebui să se comporte ca niște șoareci și 
ar fi foarte timizi și speriați dacă cineva ar vorbi cu ei.

Profesorul a ieșit apoi din clasă și le-a spus celorlalți  că 
vor fi lei. Ei vor intra în clasă  în rolul de lei și vor acționa 
ca și cum ar fi regi al junglei; mândri și zgomotoși.

Leii au intrat apoi în clasă comportându-se  foarte 
zgomotos și agresiv.  Soarecii au fugit si s-au ascuns 
si au fost foarte  tăcuți,  neîndrăznind  să se apropie 
de lei.
După un timp, profesorul a oprit copiii și ei au ieșit din 
rol.  Apoi au schimbat  grupurile și soarecii au ieșit 
afară, iar leii au rămas în clasă. Profesorul le-a explicat 
apoi leilor că  vor trebui să fie melci,  să se miște foarte 
încet și pașnic și să încerce să se ascundă de orice 
mișcare rapidă sau zgomotoasă.
Apoi, profesorul a ieșit din clasă și le-a spus șoarecilor 
că erau acum gorile - mari și îndrăznețe, care domneau 
în junglă, nelăsând niciun animal să le iasă în față 
Gorilele au intrat apoi în sala de clasă, bătându-se pe 
piept, făcând zgomot în jur , iar melcii  s-au ascuns 
încet, încet, fără a scoate niciun sunet.
După un minut, profesorul a oprit jocul, iar copiii au ieșit 
din rol. S-au așezat la locurile lor și au reflectat asupra 
activității. Ei au discutat despre cum s-au simțit în 
diferitele roluri, despre siituații reale în care s-au simțit 
ca niște șoricei speriați sau ca niște gorile puternice.
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Descrierea activ-
ității

În mod similar, au discutat  despre faptul că  atunci 
când au fost în rolul de  gorile sau leii, au căutat 
compania unor  animale asemănătoare, în detrimentul 
altor animale mai silențioase.

Conversația a devenit mai filosofică atunci când 
s-au pus în ipostaza altcuiva și au discutat despre 
negativitate și despre  răul pe care l-ar putea aduce  
aceste comportamente. De asemenea, ei au discutat 
despre felul în care comportamentele lor s-ar putea 
schimba și cum ar putea empatiza cu  ceilalți copii la 
locul de joacă, în sala de clasă sau lucrând  în echipă.

Copiii din clasa a șasea interpretând rolul de gorile și melci



80

Titlul activității Jocuri de filosofie socială

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată după sesiunea de  
formare din Suedia.

În primul rând, copiii din clasă au primit câte un cartonaș  
colorat, apoi li s-au prezentat regulile jocului. Dacă au  
primit un cartonaș  albastru, vor fi ignorați de ceilalți 
atunci când  salută; dacă au primit un cartonaș galben,  
copiii i-ar  saluta spunând „Bună” pe un ton neutru, 
iar dacă au primit un cartonaș roz,  ar primi un salut  
extrem de entuziast din partea celorlalți.

Copiii s-au plimbat prin sala de clasă și s-au manifestat 
în conformitate cu regulile de mai sus. După câteva 
minute, profesorul a oprit copiii și s-au schimbat 
cartonașele  astfel încât  fiecare copil să primească 
cartonașe din toate cele trei culori.

Profesorul a oprit  jocul în cele din urmă, iar copiii s-au 
așezat la locurile lor. Fiecare a descris felul în care s-a 
simțit în funcție de culoarea cartonașului avut. Copiii 
au avut timpul necesar să reflecteze asupra jocului și a 
sentimentelor născute datorită lui.
Conversația s-a transformat în mod natural într-o 
discuție filosofică despre societate, iar copiii au discutat 
despre situații diferite în care s-au  aflau și în care au 
avut sentimente asemănătoare cu cele generate de joc.

Apoi au continuat să discute despre cum ar putea 
să-i ajute pe alți copii care s-ar putea simți ignorați pe 
terenul de joacă și ce ar putea face pentru a se asigura 
ca  nimeni  să nu se simtă așa la școală.

Au vorbit despre o zonă în locul de joacă din curtea 
școlii, cu o bancă, unde copiii ar putea merge,  dacă 
s-ar fii simțit ignorați, triști sau lăsați de-o parte, iar alții 
și-ar da seama  și ar putea să-i ajute.
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Copiii din clasa a-6-a salutându-se în funcție de culoarea cartonașului.
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Titlul activității Legătura

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost prezentată copiilor în urma 
sesiunii de formare  din Suedia, 
Profesorul a stimulat o discuție  despre prietenie pornind 
de la  citirea cărții: „Gli Uccelli” de Germano Zullo.

După aceste discuții despre prietenie, profesorul le-a  
cerut copiilor să se împartă în perechi și le-a dat niște 
carioci.

Copiii au fost apoi rugați să facă o legătură între ei  și 
să creeze un echilibru folosind cariocile. Prima legătură 
și echilibru  trebuia obținută folosindu-și  mâinile (de la 
palmă la palmă), apoi capul și apoi burta.

Profesorul i-a rugat apoi să facă mici mișcări, cum ar 
fi încercarea de a merge înapoi și înainte,  de a îndoi  
genunchii, etc.

Profesorul a cerut copiilor să se împartă în grupuri mici 
și să se conecteze  cu toți membrii grupului folosind 
stilouri și să încerce să facă aceleași mici mișcări.

În cele din urmă, profesorul a cerut întregii clase să 
se conecteze împreună ca un grup mare și să încerce  
diferite mișcări, ținând tot timpul cariocile sau stilourile 
în echilibru între palme.

Odată ce activitățile au fost terminate, profesorul le-a 
dat copiilor câteva minute să se gândească la ceea ce 
au făcut, la dificultățile întâlnite și, dacă a fost mai greu 
să lucreze în perechi sau în grupuri mari.

Copiii au fost rugați să-și împărtășească ideile în cadrul 
grupului și au reflectat asupra importanței  legăturilor 
dintre oameni.



83

Copii cu vârsta de cinci ani lucrând în perechi

Copii lucrând în grup
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Titlul activității Eroul de pe covor

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost realizată în urma sesiunii de 
formare din Suedia.

Copiilor li s-a cerut să se așeze într-un cerc. Profesorul 
a plasat un covor albastru pe podea în mijlocul cercului.

Profesorul a cerut copiilor să se gândească la ceea ce 
este un erou și i-a încurajat pe copii să-și exprime și 
să-și împărtășească ideile.

Profesorul i-a rugat apoi pe copii să se gândească la o 
experiență în care s-au simțit ca niște eroi, de exemplu, 
atunci când au ajutat pe cineva sau au fost curajoși sau 
amabili față de ceilalți.

Copiii care au dorit să-și împărtășească experiența 
au fost rugați să stea pe „covorul eroic” și să spună 
grupului  de ce se consideră eroi.

Pentru a încuraja copiii, profesorul a intervenit în 
activitate, fiind   primul care a împărtășit o experiență în 
care s-a simțit un  erou, apoi au urmat copiii. 

Această activitate a creat  o atmosferă pozitivă în 
care copiii au fost încurajați să își arate faptele bune, 
comportamentele pozitive și calitățile, vorbind  despre 
ei înșiși într-un mod pozitiv și constructiv.

În cele din urmă, profesorul le-a cerut copiilor să-și 
împărtășească ideile despre activitatea pe care au 
desfășurat-o, dacă le-a plăcut,  cum s-au simțit atunci 
când vorbeau despre experiențele lor.

În final, profesorul a încheiat activitatea.
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Profesorul conduce activitatea

Copiii în postura de eroi
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Titlul activității Dilema ariciului

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Activitatea s-a desfășurat cu copii de 4 și 5 ani pe 
durata unui atelier de 60 de minute.

Filosoful german Arthur Schopenhauer a scris o 
parabolă în lucrarea sa “Parerga and Paralipomena” 
despre dilema unui arici. Fabula a fost adaptată pentru 
vârsta copiilor, iar profesorul le-a citit-o.
“Ca să scape de frig, niște arici se hotărăsc să doarmă 
lipiți unul de celălalt pentru a se putea încălzi, dar odată 
ce se apropiau prea tare unul de altul, se înțepau în 
propriile ace ceea ce îi obliga să se depărteze. Aricii au 
fost nevoiți să găsească distanța potrivită astfel încât 
să nu se rănească, dar nici să nu le fie frig. “
 Copiii s-au așezat în cerc și au discutat despre fabulă 
și despre soluția găsită de arici pentru a se încălzi. 
Profesorul i-a provocat să-și exprime părerile cu privire 
la ideea de „ distanță potrivită”.

Mai apoi, copiii au încercat să dea exemple de situații 
similare  din viața lor de zi cu zi. Au discutat despre 
contrastul dintre nevoia de a trăi lângă ceilalți și teama 
de a nu-i răni printr-o prea mare apropiere.
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Copiii se pregătesc să afle dilema ariciului
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Titlul activității Metafora lui Kant despre micul călător

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Activitatea a fost desfășurată cu un grup de copii cu 
vârsta de 6-7 ani pe parcursul unei ore.
Copiii au stat așezați într-un cerc, iar profesorul le-a 
spus metafora sub formă de  poveste a lui Kant, care 
ilustrează drumul spre autonomie și maturitate al 
micului călător.
Copiii au dat apoi exemple de situații în care s-au 
confruntat cu lucruri mult prea dificil de realizat, sarcini 
despre care aveau impresia că sunt imposibile, și 
situațiii pe care reușit să le duc la bun sfârșit. 
Discuția care a urmat i-a ajutat pe copii să înțeleagă că 
ceea ce pare imposibil pentru unii oameni, este ușor de 
realizat pentru alții.
Copiii au dat exemple de lucruri pe care le pot face, 
încercând să-i învețe pe cei care nu reușeau, apoi 
rolurile s-au schimbat.
Această activitatea avut rolul de a dezvolta încrederea, 
dorința de reușită și de colaborare în depășirea 
obstacolelor și a limitelor.
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Copiii discută despre lucruri care par dificile, dar pe care le pot face.
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Titlul activității Vorbește- Ascultă

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată în cadrul orei de 
filosofie.
Copiii au trebuit să numească lucruri care îi fac să se 
simtă respectați la școală, acasă, în grupul de prieteni. 
Au dat exemple ca: a fi ascultați atunci când vorbesc, 
a li se lua în considerare punctul de vedere, a nu fi 
întrerupți când vorbesc.
În continuare, profesorul a împărțit clasa în două 
grupuri, elevi care erau numărul 1 și elevi numărul 2. 
S-au format perechi, un elev număr 1 cu unul număr 2.
Jocul a decurs după cum urmează: elevul 1 trebuia 
să vorbească timp de un minut despre o pasiune, 
un hobby, un film, o carte, iar numărul 2 să-i arate 
dezinteres total. După un minut, au inversat rolurile.
Profesorul a notat lucrurile remarcate de elevi pe durata 
jocului: ce au facut ca să arate dezinteres, limbajul 
corpului, emoțiile pe care le-au simțit fiind ignorați, etc.
A doua parte a jocului a constat dintr-o conversație 
liberă în care trebuiau să arate interes vorbitorului. 
Profesorul a notat și de data asta cele remarcate de 
elevi, schimbările produse ca urmare a interesului 
arătat în conversație.
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Elevii în acțiune

Observațiile elevilor
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Titlul activității Mână în mână

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată în cadrul orei de 
filosofie.
Copiii au trebuit să numească lucruri care îi fac să se 
simtă respectați la școală, acasă, în grupul de prieteni. 
Au dat exemple ca: a fi ascultați atunci când vorbesc, 
a li se lua în considerare punctul de vedere, a nu fi 
întrerupți când vorbesc.
În continuare, profesorul a împărțit clasa în două 
grupuri, elevi care erau numărul 1 și elevi numărul 2. 
S-au format perechi, un elev număr 1 cu unul număr 2.
Jocul a decurs după cum urmează: elevul 1 trebuia 
să vorbească timp de un minut despre o pasiune, 
un hobby, un film, o carte, iar numărul 2 să-i arate 
dezinteres total. După un minut, au inversat rolurile.
Profesorul a notat lucrurile remarcate de elevi pe durata 
jocului: ce au facut ca să arate dezinteres, limbajul 
corpului, emoțiile pe care le-au simțit fiind ignorați, etc.
A doua parte a jocului a constat dintr-o conversație 
liberă în care trebuiau să arate interes vorbitorului. 
Profesorul a notat și de data asta cele remarcate de 
elevi, schimbările produse ca urmare a interesului 
arătat în conversație.
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Copiii discută despre pasiunile lor

Exemplu de poster
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Titlul activității Copacul

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Copiii cu vârsta de 5- 6 ani s-au așezat în cerc și 
profesorul le-a cerut să-și imagineze că sunt o sămânță. 
Apoi, le-a spus o poveste în care copii sunt semințe 
mici care se dezvoltă și cresc în copaci frumoși. Cineva 
vine într-o zi și taie toți copacii.

Profesorul i-a întrebat:
Este în regulă să se taie copacii?
Pe podea, profesorul a așezat  trei  desene- primul 
reprezentând  o gură fericită, al doilea - o gură tristă ,iar 
al treilea, atât o gură fericită, cât și o gură tristă. Copiii  
au trebuit să aleagă desenul preferat și să se îndrepte 
spre acel desen. Apoi au trebuit să spună de ce au ales 
respectivul desen.

Profesorul le-a cerut apoi să-și imagineze încă o dată 
că sunt copaci. De data aceasta, doar câțiva copaci vor 
fi tăiați și vor fi folosiți pentru a face mobilier sau pentru 
a construi case.
Profesorul i-a întrebat din nou:
„Este în regulă să se taie copacii în pădure”?
„Cum v-ați simțit  când v-ați imaginat că sunteți tăiați”?

Copiii au repetat apoi alegerea unui desen, iar în final 
a urmat o discuție despre gândurile și sentimentele lor 
din timpul activității.
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Copiii de 5-6 ani
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Titlul activității Amestecul de la zoo

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Pentru această activitate, copiii au fost împărțiți în două 
grupuri.
Profesorul a cerut apoi unui grup să iasă  din sala  de 
clasă.
Fiecărui grup i s-a spus separat că vor juca rolul unui 
animal care utilizează doar limbajul corpului. Ei puteau 
folosi sunete pentru a ilustra animalul, dar nu li s-a 
permis să vorbească în timpul jocului  de rol.
Fiecare grup a avut la dispoziție câteva minute pentru 
a decide ce animal  să interpreteze. Ei au discutat  
despre cum ar acționa și ce zgomote ar face.

Cele două grupuri s-au îmbinat apoi într-unul și au 
început să se plimbe prin clasă jucând rolul animalului 
ales anterior. După câteva minute, profesorul a oprit 
jocul și le-a cerut copiilor să-și dea seama care animal 
a fost ales de grupul opus.

Activitatea s-a repetat  încă o dată cu fiecare grup, 
alegând  de data asta un animal diferit.

Copiii s- au așezat apoi într-un cerc  și au discutat 
despre  diferitele roluri pe care le-au jucat, despre cum 
s-au simțit în timpul  aceastei activități.

Unele dintre ideile discutate au fost transformate în 
întrebări precum:
„Unele animale ocupă mult spațiu, se întâmplă la fel cu 
oamenii”?

„Cum se simte un animal mic și  nevinovat față de unul 
mare și  periculos”?
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Copiii în acțiune
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Titlul activității Diseminarea activităților în urma sesiunii de formare 
din Suedia

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

În cadrul sesiunii de formare din Suedia,o organizație 
suedeză pe nume „Friends” a prezentat câteva subiecte 
și activități foarte interesante pentru a fi folosite  și puse   
în aplicare de către profesorii participanți la întoarcerea 
în școli.

A fost discutat teme precum: bullying, prieteni și 
securitate, punându-se  un accent special pe copiii 
migranți  Acest subiect a fost deosebit de relevant, 
deoarece jumătate dintre copiii din clasă erau migranți, 
iar conflictele care decurg din diferite religii și culturi nu 
sunt neobișnuite în comunitate.

Copiil au fost întrebați dacă își pot aminti vreun 
moment sau situație în care s-au simțit acceptați  sau 
marginalizați sau chiar excluși.
Unii copii au descris apoi situații în care s-au simțit 
incomod. Deseori au existat astfel de situații în școală 
și, uneori, chiar și în grădinițe. Apoi au încercat să 
găsească posibile motive pentru aceste sentimente.

Copiii au fost apoi întrebați dacă au marginalizat 
sau au tratat pe ceilalți în mod incorect. Li s-a dat 
un timp de reflecție asupra comportamentului lor și 
a motivelor acțiunilor lor. Împreună, copiii au analizat 
cum să îmbunătățească climatul din clasă și pe cine să 
abordeze în caz de nevoie.

Prietenii și familia au fost numite cele mai importante 
persoane de ajutor în prezența cărora copiii se simțeau 
cel mai bine.

În cele din urmă, copiii au fost rugați să deseneze  locul 
preferat sau persoana preferată,  în timp ce ascultă 
muzică liniștită, de meditație.
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„Locul meu preferat, persoana mea preferată”

„Un sentiment incomod”
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Titlul activității Sunt un erou. Numărătoarea cu ochii închiși

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

În urma sesiunii de formare din Suedia, au fost 
desfășurate  două activități la care au participati 
persoane care urmau să lucreze în instituții pentru 
îngrijirea copilului. Scopul acestor activități a fost acela 
de a putea fi folosite și aplicate ulterior copiilor aflați în 
grija acestor instituții.
Sunt un erou
Profesorul a început prin a cere participan’ilor care 
lucrează în îngrijirea copiilor să stea într-un cerc mare. 
Un mic covor a fost așezat apoi în mijloc. Apoi li s-a 
spus că pot merge pe covor dacă ar putea afirma că au 
făcut ceva bun, de exemplu, au ajutat un cetățean în 
vârstă să treacă strada, au cumpărat o farfurie de supă 
pentru o persoană fără adăpost sau au ajutat un copil 
care s-a pierdut .
Inițial, mulți au descoperit că este foarte dificil să se 
pună în poziția de „erou”. Mulți au prezentat inhibiții 
atunci când au trebuit să se laude în fața întregii clase. 
Cu toate acestea, au fost adăugate în timp noi exemple 
de fapte bune.

Numărătoarea cu ochii închiși
Participanților li s-a cerut să stea într-un cerc și să-și 
închidă ochii. O persoană a început să numere, iar 
apoi cineva trebuia să continue numărătoare în ordine 
crescătoare. Dacă doi participanți spuneau un număr 
în același timp, jocul se relua de la început. 
Scopul acestui joc este ca numărătoarea să crească cât 
de mult posibil, acest lucru demonstrând capacitatea 
de încredere și empatie a membrilor grupului.
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“Numărătoarea cu ochii închiși”

“Eroul de pe covor”
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Titlul activității Diferit, dar egal

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost realizată în urma sesiunii de 
formare din Suedia.
Copiii au primit câte o bucată de hârtie și un stilou. Au 
fost apoi rugați să se gândească la ceva neobișnuit și 
unic despre ei înșiși și să-l scrie pe hârtie. Copiii și-
au comparat răspunsurile  și toți au menționat calități 
diferite. 
Apoi, au trebuit să discute și să găsească ceva în 
comun pe care toți  din clasă ar putea să-l facă. 

În cele din urmă, profesorul, în rol de facilitator, a inițiat 
o discuție  despre importanța diversității, a respectului 
față de ceilalți și de opinile lor, chiar dacă acestea sunt 
diferite. La nivel de școală acest lucru este deosebit de 
important pentru a-i face pe copiii  imigranți să se simtă 
în siguranță, valorizați și integrați în comunitatea școlii.
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Copiii scriu și compară gânduri și idei

Copiii scriu ceva unic despre ei
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Titlul activității Dilema filosofului

Aria tematică Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost realizată în urma sesiunii de 
formare din Suedia.

Profesorul le-a spus  copiilor să stea într-un cerc și să 
asculte o poveste. 
Povestea este despre un fotograf și un cerb. Cerbul 
este blocat pe calea ferată. Fotograful crede că ar 
putea face o fotografie minunată a acestui animal. 
Copiii au fost apoi rugați să scrie ceea ce ar face în 
situația respectivă: fotograful are nevoie de cadrul 
„perfect”, dar el se află într-o dilemă, deoarece poate 
salva un cerb de la a fi lovit de un tren sau poate încerca 
să facă o  fotografie perfectă. 
Toți copii au vorbit despre ceea ce au scris și a
 urmat o discuție facilitată de profesor. 
Gândurile și opiniile copiilor au fost notate de profesor 
și s-a ajuns la concluzia că toți copiii ar salva animalul. 
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Deciziile copiilor

Scriind despre dilema filosofului
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Schimburile de elevi
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Titlul activității Poem interpretat: Walking with my Iguana/ Mă plimb 
cu iguana  de  Brian Moses

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii Critice 
Metacogniția  
Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost finalizată după ce Marea 
Britanie a găzduit schimbul de elevi. 
Aceasta a implicat interpretarea unei poezii faimoase, 
idee  propusă din partea echipei britanice.
În primul rând, copiii (inclusiv grupul  Erasmus +) l-au 
ascultat și  privit pe tabla interactivă  pe Brian Moses 
interpretând  poemul „Mă plimba cu Iguana” Ei au 
studiat cuvintele, ritmul și mișcarea. Apoi, copiii din 
fiecare țară au fost  grupați în grupuri de naționalitate 
mixtă pentru a asculta mai departe și a împărți poezia 
în strofe.
Copiii au ieșit cu grupurile lor în curte  și au făcut repetiții 
citind  poezia în  acompaniament de  tobe. 

Grupurile au interpretat pe rând poezia.  Fiecare grup 
a primit feedback despre ceea ce a fost bine și despre 
cum ar putea să-și îmbunătățească interpretarea.
Copiii au avut timp, în grupurile lor, să-și analizeze 
jocul actoricesc, ritmul muzical pentru a-și îmbunătăți 
interpretarea  și pentru a se pregăti să joace o ultimă 
variantă finală.
După ce grupul Erasmus + a părăsit Regatul Unit, copiii 
britanici din Anul 5, au declarat că a fost o experiență 
atât de plăcută să colaboreze în interpretarea poemului, 
încât doresc să-l joace în anul următor în fața tuturor 
colegilor dinn școală și a părinților în cadrul festivalului 
anual de poezie.
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Copiii interprează poemul

Copiii din clasa a-5-a interpretează forma finală a poemului
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Titlul activității Auto-portret în stilul unui pictor celebru

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii Critice 
Metacogniția  
Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Activitatea a fost finalizată după ce Marea Britanie a 
găzduit schimbul de elevi. A fost vorba de portrete de 
artiști celebri, o idee propusă  de echipa bulgară.
În primul rând, copiii și-au studiat propriile fotografii 
de tip portret. Apoi, fiecare copil a cercetat și a studiat 
autoportretele unor artiști renumiți din întreaga lume. 
Ei s-au uitat la modul în care artiștii au folosit în mod 
creativ culoarea, lumina și forma pentru a-și picta  
portretul.
Fiecare copil a ales apoi un artist cu care s-ar putea 
identifica și a recreat propriul portret în stilul artistului 
ales. A fost pusă la dispoziția copiilor o paletă de culori  
potrivită pictorului ales de fiecare.
Copiii s-au apreciat critic și au reflectat  asupra 
portretelor proprii și ale celorlalți.
 Au fost puse următoarele  întrebări:  
Reflectă portretul  propria lor personalitate? 
Au combinat copiii personalitatea lor cu cea a artistului? 
Cum s-ar putea îmbunătăți portretul? 
Portretul lor reflecta cu adevarat stilul artistului ales?
Copiii au folosit feedbackul  primit din partea celorlați 
și propriile  reflecții pentru a-și îmbunătăți portretele. 
În cele din urmă, copiii au prezentat cea mai bună 
versiune și portretele  au fost înrămate și expuse.
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Portretele copiilor

Se pictează
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Titlul activității Mă plimb cu iguana mea

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii Critice 
Metacogniția  
Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost realizată de doi dintre copiii 
care au participat la vizita în U.K în iunie 2018. 
Poemul „Mă plimb cu iguana mea” a fost dat copiilor  în 
vârstă de 10 și 11 ani, care au fost împărțiți în grupuri de 
câte patru. Au trebuit  să citească poezia, să găsească 
un ritm potrivit pentru ea, iar mai apoi să o interpreteze   
în fața colegilor lor. Aceste discuții au fost utile: 
Dacă ați fi o  iguană, cum v-ați mișca / ce ați face / ce 
prieteni ați avea?
 Fiecare grup a realizat  un poster pentru spectacolul 
lor. Toate cele patru grupuri au interpretat, iar copiii au 
dat feedback colegilor lor de clasă. În cele din urmă, 
activitatea s-a încheiat și  fiecare grup a scris  o poezie 
nouă în care au  schimbat unele dintre cuvintele din 
poezia originală.
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Posterul elevilor

Elevii interpretează poemul
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Titlul activității Piesa de teatru

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii Critice 
Metacogniția  
Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Această activitate a fost desfășurată cu un grup de copii 
cu vârste cuprinse între 9 și 10 ani în timpul schimbului 
de  elevi din  Marea Britanie.
Copiii au fost împărțiți în grupuri de câte patru și li s-a 
dat un kit  Ani-Mate. Au început prin alegerea unei scene 
din kit - în spațiu, în oraș, în pădure sau în junglă. Copiii 
au creat apoi personaje și au scris propriul scenariu 
pentru piesa lor.
În cele din urmă, toți copiii au realizat o piesă pe care 
au jucat-o în fața celorlalte grupuri.  Activitatea a fost 
urmată de un moment de feedback.
Au existat, de asemenea, momente interesante de 
discuție cu întrebări precum „Dacă ați putea fi orice tip 
de animal / creatură, care vi s-ar potrivi cel mai bine? 
De ce?
Fiecare grup a făcut apoi un poster pentru a-și  ilustra 
piesa, iar activitatea s-a încheiat cu un moment de 
reflecție asupra muncii depuse. Ei au discutat despre 
ceea ce le-a plăcut în mod deosebit și, de asemenea, 
dacă piesa ar putea fi  îmbunătățită. 
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Copiii creează personaje și scriu scenariu
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Titlul activității Iguana mea

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Copiii care au participat la schimbul  de elevi din  Anglia 
au prezentat o activitate numită „Iguana mea”. 
Textul poemului a fost afișat pe un ecran, astfel încât 
toată lumea să-l  vadă. 
Copiii au citit apoi poemul cu voce tare și i-au rugat pe  
colegi să repete și ei  cuvintele.
Copiii au fost apoi împărțiți în grupuri și fiecare grup 
a avut timp să repete  versurile, să adauge vocale și 
sunete la „melodia” lor. 
După 15 minute de exersat,  toți s-au adunat din nou și 
fiecare grup a prezentat „cântecul” .
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Mă plimb cu iguana
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Titlul activității Epoca de piatră în pădure

Aria tematică Metacogniția

Descrierea activ-
ității

Copiii care au participat la schimbul de elevi în Anglia 
au luat parte la o lecție în pădure cu tema Epoca de 
piatră.
Au construit colibe și au trebuit să se gândească la 
lucrurile de care aveau nevoie în interiorul lor, la aspect, 
la împărțirea spațiului în diverse zone, cum ar fi spațiul 
de dormit și zona de luat masa.

Activitatea a fost realizată de copiii cu vârsta de 7-8 
ani. Ei au discutat despre ceea ce au considerat 
important în epoca de piatră și au comparat diferențele 
și asemănările cu viața de astăzi.



119

Copiii în pădure
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Titlul activității Animație stop-motion

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii Critice 
Metacogniția  
Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

Activitatea a fost realizată de copiii care au participat la 
schimbul elevilor din Marea Britanie. 
 Copiii au fost împărțiți în grupuri de câte patru, inclusiv 
copiii care au participat la activitățile din Anglia.
Acești copii au prezentat  experiențele trăite acolo și au 
explicat colegilor etapele  activității pe care urmau să o 
facă împreună.  Era vorba de crearea unei scurte piese 
de teatru folosind kit-ul Stop-motion. 
Ei au explicat că fiecare grup va trebuit să aleagă 
un fundal, să elaboreze un fir narativ și să creeze 
personaje. 
Apoi li s-a explicat pas cu pas cum să creeze o animație.
Fiecare grup a lucrat împreună pentru a-și crea 
scenariul, iar la final acesta a fost  prezentat în fața  
celorlalte grupuri. 
Copiii au discutat și au oferit feedback cu privire la 
animații și au vorbit despre personajele create și despre 
fundalul ales. 
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Copiii își scriu scenariul

Copiii lucrează la poveste și la personaje
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Titlul activității Descoperiți Regatul Unit

Aria tematică
Principiile filosofiei și Gândirii Critice 
Metacogniția  
Filosofia socială

Descrierea activ-
ității

O activitate de diseminare a fost organizată după  
schimbul de elevi din Marea Britanie, iar copiii care au 
participat la vizită au desfășurat activitatea.
Copiii au pregătit o scurtă prezentare despre 
experiențele lor minunate în Marea Britanie și despre 
activitățile la care au luat parte în timpul șederii lor 
acolo.
Au vorbit despre o activitate distractivă numită  Iguana, 
au creat o animație Stop-motion și au luat parte la 
diverse activități sportive.
Copiii au vorbit, de asemenea, despre unele dintre 
aspectele culturale ale experiențelor lor în Marea 
Britanie: despre vizita la  muzeul în aer liber  al unui 
sat victorian din Ironbridge și, de asemenea, despre 
atelierul de tipărit ce folosea tehnici din aceeași  epocă.
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Copiii diseminează experiența trăită în UK

Copiii învață despre experiențele trăite în UK



Project Nr: 2017-1-UK01-KA201-036622



125

http://www.childrenasphilosophers.com


