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Craiova,  

Octombrie 2022 

 

Dragii mei, 

 

 

 

 

Bucurie mare este pentru sufletul meu să adun în aceste rânduri Povestea 

PrietenART… 

Fost-a odată ca niciodată, pe când omul a început a prinde înțelepciune cam 

până la genunchiul broaștei și a constatat că, în lumea asta, sălășluiesc idei care 

merită să prindă viață și vise care merită să se înalțe. 

Și, pentru că ideile și visele e bine să aibă un nume, s-au ales 5 oameni 

obișnuiți, ca toți oamenii din lumea aceasta care s-au întrebat: “Ce poți face cu O 

IDEE?” și oare “Cum poți să transformi UN VIS ÎN REALITATE?” 

… și pentru că oamenii acești aveau nevoie de un nume, și-au spus Happy 

People. 

Toate acestea se întâmplau în vara anului 2020, iar de atunci ideile și visele 

prind mereu viață alături de Happy People. 

 De la bun început, acești oameni mari care încă se străduiesc “să vadă limpede 

cu inima” și-au amintit cum au fost ei când erau copii, s-au uitat la copiii lor care cresc 

întocmai ca orice copil din lumea aceasta, au privit în jurul lor și au decis să dea viață 

unei idei. Ideea a răsunat la început ca o șoaptă, apoi un murmur, mai târziu ca un 

șuier și într-un final ca un tunet. Ideea spunea cu glas ferm “Copiii inteligenți acceptă 

diversitatea.”. 

Oameni mari și mici deopotrivă au început a se împrieteni încet încet cu această 

idee. Oamenii mari și-au reamintit că au fost și ei copiii și le-au oferit copiilor un mare 

dar, așa că au început să se poarte cu ei așa cum le-ar fi plăcut să se poarte adulții 

cu ei atunci când au fost mici, iar copiii și-au reamintit că sunt toți minunați deși sunt 

diferiți, că a fi diferit e un lucru normal și este bine să ne acceptăm unii pe alții întrucât 

toți facem parte din Gașca Supereroilor Prieteniei. 
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Și pentru că toate acestea era nevoie să nu se piardă, Happy People a propus 

o nouă idee – Revista PrietenART – locul în care prietenia devine o artă. 

Mulțumesc, Happy People pentru inspirație! 

Mulțumesc, PrietenART pentru   prietenie! 

 Cu drag,  

 Marlena Melinescu, prietena copiilor 
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Despre copii inteligenți și despre acceptarea diversității

Prof. Marlena Melinescu 
Expert campanie  

 
Despre “COPIII   INTELIGENȚI    ACCEPTĂ DIVERSITATEA” și despre ce s-

a întâmplat în cadrul proiectului cu același nume aș putea vorbi la nesfârșit. 

  
Este proiectul care a prins viață pentru că un om mare (știe el cine este) 

păstrează în el magia Micului Prinț și pentru că a mai molipsit încă alți 4 oameni pe 

care îi inițiază în călătoria în care “Toți oamenii mari au fost cândva copii… dar doar 

câțiva dintre ei își mai amintesc.” (Micul Prinț, de Antoine de Saint Exupery). 

 

Pentru a aduce la lumina tiparului 

povestea campaniei, amintesc aici cele 3 teme 

majore pe care le-am îmbrăcat în frumoasele 

haine colorate ale prieteniei și, îmi reconfirm 

faptul că, așa cum esențele tari stau în sticluțe 

mici, tot așa mesajele puternice stau în cuvinte 

puține și în imagini cât o mie de cuvinte. 

 
Tema EGALITATE DE ȘANSE PENTRU COPIII RROMI  ne amintește că:  

 

✓ Respirăm cu năsucul același  aer.   

 

✓ Vedem cu ochișorii  aceleași  lucruri.   

 

✓ Pielea  mâinilor noastre, indiferent  

de culoarea ei,   simte ce atinge. 

 

✓ Vorbim,  ascultăm,  ne jucăm, ne ajutăm.   
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Tema BĂIEȚII ȘI FETELE  SUNT 

PARTENERI EGALI DE JOACĂ ȘI 

ÎNVĂȚĂTURĂ ne reconfirmă faptul că: 

 

✓ Sunt băiat. 

Sunt fată.  

Respirăm cu năsucul același  

aer.   

✓ Sunt băiat. 

Sunt fată. 

Vedem cu ochișorii aceleași lucruri.   

✓ Sunt băiat. 

Sunt fată.  

Ne  jucăm împreună.   

 

✓ Vorbim, ascultăm, ne jucăm, ne ajutăm,  

învățăm. 

Tema COPIII CU NEVOI SPECIALE SUNT PARTENERI EGALI 

DE JOACĂ ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ ne conștientizează că: 

✓ Râdem împreună.  

TOȚI SUNTEM LA FEL.  

✓ Mergem la școală împreună.  

TOȚI SUNTEM LA FEL. 

✓ Hai să ne jucăm împreună!  

TOȚI SUNTEM LA FEL. 

✓ Suntem fericiți împreună.  

TOȚI SUNTEM LA FEL. 
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Bucuria tuturor copiilor a fost  

însă Gașca Supereroilor Prieteniei, 

iar momentul cel mai relevant a  

fost accesul în această gașcă,  

pe baza unor criterii clar definite. 

 

 

Au dreptul să facă parte din Gașca Supereroilor Prieteniei următoarele 

persoane: 

 

✓ Toți copiii care respiră.  

✓ Toți copiii care se joacă. 

✓ Toți copiii care își iubesc părinții. 

✓ Toți copiii care au măcar un prieten. 

 

 

Concluzia campaniei a fost inspirațională: 

LA JOACĂ ȘI LA ȘCOALĂ continuăm să fim  TOȚI ÎN GAȘCA SUPEREROILOR 

PRIETENIEI. 
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Discriminarea în școli – o problemă majoră 

 
 

Prof. Irina Ștefana BROSCARU  
Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

 

 
 

 

 

Discriminarea nu este altceva decât încălcarea dreptului la egalitate, iar 

acest drept este încălcat de cele mai multe ori în școli. Discriminarea se bazează 

pe o prejudecată, care nu este altceva decât o idee preconcepută, greșită, pe 

care și-a făcut-o un om despre altcineva. Ce au la baza aceste prejudecăți? Este 

foarte simplu: ZVONURI. Ele sunt lansate de anumiți elevi. 

Există mai multe idei care pot duce la discriminare, dar cea mai des întâlnită 

este ideea diferențelor dintre negrii și albi, numită și rasism. Rasismul poate duce la 

segregare rasială, mai precis separarea și izolarea unor oameni de ceilalți. 

Un copil, la școală, poate fi exclus din anumite activități pentru că este de altă religie, 

culoare sau de altă etnie. Principalele motive pentru care, în ziua de azi, a crescut 

discriminarea în rândul elevilor sunt mai multe, dar cea mai des întâlnită situație este 

aceea când cineva cu handicap este exclus din anumite activități, nu-și poate exprima 

liber opiniile sau este exclus din anumite cercuri de prieteni. 

În cazul unor prejudecăți formate de către anumiți elevi, cea mai bună soluție 

este COMUNICAREA. Prin comunicare se poate stabili dacă afirmațiile făcute cu 

privire la persoana respectivă sunt adevărate sau sunt doar niște prejudecăți. În cazul 

în care acei oameni sunt de altă religie, etnie, naționalitate sau au vreun handicap, 

trebuie să li se acorde șansa de a se integra în comunitate. 

Situația copiilor rromi este una critică, majoritatea aparținând unor familii extrem 

de sărace. Mulți dintre ei abandonează școala datorită lipsurilor materiale, iar cei care 

continuă sunt deseori discriminați față de colegii lor: puși în ultimele bănci ale clasei, 
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tratați cu indiferență sau, mai rău, câteodată, agresați verbal de către copii sau 

profesori. Educarea adulților (cadrelor didactice) și a copiilor în spiritul toleranței și 

nediscriminării constituie o prioritate dacă dorim schimbarea mentalităților. 

Integrarea populației rome continuă la vârsta școlii, o școală căreia îi revine ca misiune 

promovarea printre profesorii și elevii celorlalte naționalități, valorile și cultura elevilor 

etnici. Trebuie încurajată dorința rromilor de integrare și accentuat că integrarea nu 

înseamnă pierderea culturii tradiționale. Teama etniei rrome de diversitatea culturală 

ar trebui să fie înlocuită de interesul mutual și de deschiderea către schimbul de 

experiențe cu ceilalți. 

Înțelegerea mutuală va reduce riscul 

discriminării și va contribui la crearea de 

condiții mai bune de învățătură pentru copiii 

rromi. Condițiile mai bune de învățare vor 

stimula încrederea de sine a elevilor și vor 

contribui la reducerea abandonului școlar – o 

problemă extrem de frecventă între romi. 

Din păcate, foarte mulți elevi din ziua de 

azi nu pot accepta elevi diferiți. Tocmai pentru 

că nu suntem uniți, această societate se 

destramă și apare astfel în școli și violența, fie 

ea verbală sau fizică. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ „Combaterea discriminării ca politică publică”, Noua Revistă de Drepturile 

Omului nr. 2, 2010, pp. 9-19. 

➢ Gabriel Andreescu, “Prezența simbolurilor religioase în școlile publice: o 

bătălie pentru viitorul învățământului”, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 

4, 2006, pp. 38-57. 

➢ Csaba Asztalos Ferenc, „Analiza diagnostic a cadrului legal și instituțional în 

domeniul egalității de șanse și de gen în România”, Noua Revistă de 

Drepturile Omului nr. 1, 2010, pp. 61-107. 
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Diferiți în același mod 

                                                                   Prof. Diaconu Denis-
Alin-Florin 

                                                                        Școala Gimnazială 
Rojiște 

 
 
 

Una dintre ipotezele pe care antropologia culturală și-a propus să le probeze a fost 

existența unor diferențe rasiale semnificative între indivizi proveniți din spații 

geografice distincte. Cele mai multe studii au invalidat această teorie, statuând 

caracterul unitar al rasei umane. Particularitățile pe care membrii diverselor comunități 

le prezintă ar trebui, așadar, puse în totalitate pe seama necesității de adaptare la 

exigențele unor medii variabile.  

Întrebarea care ni se impune în acest context este cum poate pricinui această 

fantasmagorie a mentalităților colective atâta suferință dacă nu face nicidecum 

obiectul realității. Nu ne apare cu atât mai tragică discriminarea de orice timp, cu cât 

această maladie aparent incurabilă ni se înfățișează a fi doar produsul unui 

raționament ipohondru? Lucrările despre „Alteritate” sau „Celălalt” nu lipsesc nici ele 

din paginile literaturii de specialitate, însă teoretizarea produce adesea un ecou mai 

puțin pregnant decât contextul. Aceeași sonoritate inconfundabilă a virtuozității 

experiențelor individuale servește drept scuză și aparenței confesive a eboșelor 

conturate de condeiul meu.  

Pentru milioanele de români din diaspora ar fi un exercițiu crud de imaginație să 

presupună că patria lor natală este și o destinație a emigranților, nu doar locul de care 

îi mai leagă vag nostalgice cadre din filele lăturalnice ale marelui album mnemonic. 

Spre nedumerirea lor și probabil că, cel puțin în parte, și a celor rămași între granițele 

țării, cifrele sunt mai mult decât surprinzătoare. Pe sub privirile noastre, mai puțin 

deprinse cu tainele cifrelor, e drept, s-au perindat mulțimi de numere care ar însuma 

80.000 de angajați imigranți. Nu sunt ei însă cei pe care îi vizează rândurile de față, ci 

făpturile ale căror prime cuvinte așternute pe hârtie vor aparține unei alte limbi decât 

aceea cu care îi mângâie vocea iubitoare a părinților.  
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Acțiunea militară din statul vecin și mai puțin mediatizatul conflict armat din Yemen 

au împins în exil pe micuții care se vor strădui să-și forjeze din priviri intrigate și mine 

reci un cămin. La o vârstă atât de fragedă, blestemul Turnului Babel devine un supliciu 

și mai alienat. Cei doi copii, care au intuit unul în celălalt urmele aceluiași destin 

nedrept, s-au luptat împreună să își însușească graiul nostru împestrițat mult înainte 

să fi terminat de îmblânzit cuvintele care mișună pe meleagurile lor originare. Sub 

dispensabila mea îndrumare, au câștigat o parte dintre bătăliile lingvistice purtate pe 

altă bucată de pământ decât acelea cărora li se jertfesc compatrioții lor. 

Am pizmuit totdeauna universalitatea limbajului cifrelor care lipsește disciplinelor 

filologice, dar perseverența și altruismul lor mi-au slujit drept mărturie a existenței 

invariabilei care ne leagă pe toți – umanitatea. Pișpirelul meu ucrainean suferind de o 

formă de ADHD și simpaticul prichindel yemenit mereu zâmbitor au dovedit, prin 

franchețea sentimentelor dintre ei, că există interacțiuni sociale care aproape că fac 

termeni precum „toleranță” să capete conotații negative.  

 

 

Școala incluzivă 

 

 

 

 

Prof. Învățământ primar Neguț Doria Cristina 

Școala Gimnazială Rojiște 

 

 

 Educația incluzivă este procesul permanent de îmbunătățire a instituției 

școlare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, 

pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor persoanelor din 

cadrul unei comunități. 

 Principiul fundamental al școlii incluzive este acela că toți copiii trebuie să 

învețe împreună oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între 

ei să nu aibă nici o importanță. În cadrul școlii incluzive, variatele necesități ale elevilor 
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trebuie recunoscute și trebuie căutată o soluție pentru fiecare dintre ele ținând cont de 

stilurile și de ritmurile diferite de învățare. 

 

 Școala incluzivă reprezintă o provocare pentru școlile obișnuite, însă ea nu 

trebuie privită ca o amenințare pentru performanța acestor școli. Multe dintre aceste 

instituții găsesc ca fiind dificil să integreze elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor 

obișnuite. Însă această teamă poate fi depășită prin educație, resurse didactice 

adecvate, sprijin și nu în ultimul rând credința că incluziunea este un drept moral și 

social ce nu poate fi negat nimănui. 

 

 În cadrul școlii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiți specialiști în 

domeniul educației, cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuți și alți specialiști pentru că 

doar împreună vor reuși să obțină cele mai bune rezultate. Profesorul consultant 

pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor în parte, el 

fiind și cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. Predarea la elevii 

cu nevoi speciale solicită aceleași strategii și practici ca și predarea la orice alt tip de 

clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună metodă de 

predare și pentru elevii cu nevoi speciale. Toți elevii au dreptul să aștepte de la 

învățământ cele mai bune și eficiente metode, fie ei elevi normali sau elevi cu nevoi 

speciale în egală măsură.  

 

 Printre avantajele școlii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt tratați 

ca parte integrantă a societății, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât 

copiii cu CES cât și colegii lor își dezvoltă abilitățile comunicative, devin mai creativi, 

acceptă diversitatea, etc. Profesorii adoptă metode diverse de predare-învățare, de 

care beneficiază toți elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii și 

dezvoltarea prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului 

de învățare, datorită schimbului de informații permanent.  

 

Așa au apărut metodele de predare-învățare centrate pe elev. Învățarea 

centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învățare activ și 

integrarea programelor de învățare în funcție de ritmul propriu de învățare al elevului. 

Elevul trebuie să fie implicat și responsabil pentru progresele pe care le face în ceea 

ce privește propria lui educație. 
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 Metodele de învățare centrată pe elev fac lecțiile interesante, ajută elevii să 

realizeze judecăți de substanță și fundamente, sprijină elevii în înțelegerea 

conținuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viața reală. Printre metodele care 

activează predarea-învățarea sunt și cele prin care elevii lucrează productiv unii cu 

alții, își dezvoltă abilități de colaborare și ajutor reciproc. Ele pot avea un impact 

extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic și oferă alternative 

de învățare cu ,,priză” la copii. 

 

Necesitatea de redimensionare a învățământului pentru a stabili standarde 

educaționale și pentru a determina școlile să devină responsabile de rezultatele 

elevilor, necesită un mare efort și dedicație, atât colectiv cât și individual. Pentru 

aceasta trebuie să credem că fiecare copil în parte poate învăța și reuși că diversitatea 

ne este utilă tuturor și că elevii expuși diferitelor riscuri le pot depăși printr-o atenție și 

implicare din parte cadrelor didactice și a comunității, în general.  

  

 

 

Bibliografie: 

http://iteach.ro 

http://educatie.inmures.ro 

http://www.scritub.com 

www.tvet.ro 

www.pentrueducatie.ro 

proiecte.pmu.ro 

Valentin Dogaru-Ulieru, Luminița Drăghicescu, „Educație și dezvoltare profesională”, 

Scrisul Românesc, Fundația Editura, 2011. 

 

 

 

 

http://iteach.ro/
http://educatie.inmures.ro/
http://www.scritub.com/
http://www.tvet.ro/
http://www.pentrueducatie.ro/


 

P
ag

e1
4

 

 

 
 

 

Metode nonformale folosite în cadrul proiectului  

“Copiii inteligenți acceptă diversitatea” 

Prof. Alina Angela Țacu 

Expert educație nonformală 

Proiectul Copiii inteligenți acceptă 

diversitatea construiește un context valoros de 

învățare nonformală în sfera educației 

interculturale, impactând semnificativ atât 

desfășurarea unui proces educativ formal de 

calitate, cât și viața socială a copiilor.  

Am ales să abordăm problematica 

minoritate/majoritate, deoarece este una 

frecvent întâlnită în mediul școlar doljean. Astfel de activități își propun să încurajeze 

participanții să identifice și să discute despre provocările înfruntate in comunitățile lor 

între minoritate și majoritate și să găsească soluții posibile pentru aceste provocări, în 

special pentru discriminare. Se pot adresa și provocări ca rasismul, xenofobia, anti-

semitismul, religia, etnocentrismul, stereotipuri și prejudecăți, însă noi vom aborda 

rromofobia, ca fenomen extrem de frecvent în mediul școlar și social.  

Problema identificată este existența discriminării la nivelul societății 

românești, pe diferite categorii (de etnie, de gen, de stare de sănătate /dizabilități, de 

stare materială, de orientare sexuală), inclusiv in scoli. Se constată existența unor 

germeni ai discriminării chiar și în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, 

care repetă mimetic comportamente inadecvate pe care le văd în familie și societate. 

Prezentul proiect își propune să amelioreze această problemă folosind metode ale 

educației nonformale și prin interacțiunea directă.  
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O alta problemă constă în lipsa de instruire a învățătorilor și profesorilor în domeniul 

abordării discriminării.  

Proiectul facilitează formarea învățătorilor și profesorilor în domeniul abordării 

discriminării prin metode ale educației nonformale (biblioteca vie, teatru forum, 

photovoice, etc.).

 
 
BIBLIOTECA VIE  
 

O altă modalitate eficientă de realizare a obiectivelor fixate ar putea fi o 

campanie centrată pe metoda intitulată Biblioteca vie. 

 

Biblioteca vie funcționează ca o 

bibliotecă obișnuită - cititorii vin și 

împrumută cărți pentru o perioadă limitată 

de timp. După ce citesc cărțile, le 

returnează în bibliotecă și dacă vor, pot să 

mai împrumute o carte. Există însă două aspecte importante: Cărțile sunt ființe umane 

și intră într-un dialog personal cu cititorul.  

Cărțile din biblioteca vie sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă, 

sau se pot confrunta cu prejudecăți sau stereotipuri (în cazul nostru, de etnie) și care 

ar putea fi victime ale discriminării sau excluderii sociale, sau pot fi oameni cu povești 

care ar da cititorului o experiență unică de 

învățare în domeniul diversității.  

Biblioteca Vie îți propune să atragă atenția 

asupra diversității în toate formele ei, să stimuleze 

dialogul între oameni. De ce acest dialog? Pentru 

că de multe ori diferențele dintre oameni nu sunt 

valorificate ca fiind resurse, de cele mai multe ori 

aceste diferențe duc la discriminare, suspiciune și 

respingere. 
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TEATRU FORUM  

 

Deosebit de eficientă și de atractivă este și metoda teatrului forum. Teatrul 

Forum este un instrument de intervenție socială, o repetiție în grup pentru realitate. El 

își propune să ilustreze o situație de opresiune la care protagonistul nu știe cum să 

facă față și prin urmare, are parte de un sfârșit tragic. Spect-actorii sunt apoi invitați 

să înlocuiască protagonistul și să exprime – jucând, nu rămânând pe scaun– soluțiile 

posibile pentru rezolvarea situației. Actorii trebuie în consecință să răspundă atitudinii 

spect-actorilor improvizând reacții la atitudinea lor. Pe scenă se creează treptat o nouă 

realitate a personajelor. Este ceva ce oamenii înțeleg. Spect-actorii văd, gândesc, 

simt, participă, corectează, creează. Teatru Forum permite analiza sinceră a modului 

în care pot fi folosite în viața reală sugestiile primite. Toti spec-actorii au dreptul de a 

interveni propunându-și părerile, ideile, strategiile menite să producă schimbarea spre 

bine.  

Teatru Forum a devenit așadar o metodă a teatrului social, pentru oameni care 

vor să-și însușească mijloace de a lupta împotriva formelor zilnice de opresiune și 

discriminare. 

 

PHOTOVOICE  

PhotoVoice este o metodă de 

învățare de tip nonformal care se 

centrează foarte mult pe implicarea 

tuturor stilurilor de învățare (activ, 

reflexiv, teoretic și pragmatic), 

permițând participanților să își 

folosească toate simțurile, ceea ce duce la experiențe cu totul noi care le creează o 

stare de împlinire. Această metodă face parte din familia „fotografiei participative” și 

își are originea în fotografia comunitară care s-a impus în SUA și UK începând cu anii 

60, având la bază teoriile educației informale și populare dezvoltate de către Paulo 

Freiere (Paulo Fereire (1921-1997), supranumit și „cel mai mare gânditor informal”, a 

subliniat rolul important al educației ca metodă de a depăși capcanele sărăciei. 

Fotografia a fost folosită încă din anii 20-30 ca instrument pentru documentarea 

cazurilor grupurilor marginalizate și dezavantajate. Camera foto devine vocea 

grupurilor marginalizate ce spune o poveste prin care se reflectă probleme cu care se 
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confruntă respectivele grupuri. Ca metodă, Photovoice a fost dezvoltată de către 

Caroline Wang și Marry Burris de la Universitatea Michigan în Programul „Sănătății 

Reproductive a femeilor din Yunnan”, China. Photovoice se deosebește de alte 

metode ale fotografiei participative prin faptul că imaginile realizate trebuie să fie 

generate de către participanți.  

Provocări: 

• lipsa conștientizării de către cetățenii majoritari, respectiv de către copiii 

acestora, a faptului că anumite atitudini și expresii pot provoca traume emoționale în 

rândul persoanelor discriminate; 

• acceptarea ca normalitate a unor situații discriminatorii împământenite (ex. 

exista o prejudecată că fetițele sunt mai slabe la matematică și la științele exacte decât 

băieții); 

• neacceptarea sau acceptarea impusă a copiilor cu cerințe educaționale 

specifice în clasele în care sunt minoritari. 

Activitățile proiectului au ca și grup țintă un număr de 300 de copii cu vârste 

cuprinse între 6 și 10 ani, elevi ai unor școli din mediul rural doljean - din comunele 

Amărăștii de Jos, Goicea, Rojiște, Coșoveni. 

În aceste școli s-au constatat atitudini discriminatorii în rândul copiilor: 

• Copiii de etnie rromă se joacă separat de cei majoritari; 

• Copiii rromi sunt evitați ca și colegi de bancă de către copiii români; 

• Copiii care prezintă cerințe educaționale speciale sunt discriminați atât de 

către copii, cât și de către cadre didactice; 

• Fetițele care provin din familii defavorizate au o stimă de sine mai scăzută 

decât băieții care provin din același tip de familie.  

Metodele nonformale au oferit și de această dată cadrul în care Copiii inteligenți 

acceptă diversitatea.  
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Caracteristici ale metodelor nonformale și 
 ale coordonatorului unei activități  nonformale   

 
Prof. Mihaela Ghinea 

Școala Gimnazială “Mircea Eliade” 
 

Metodele care se pot folosi în context nonformal sunt variate și potrivite oricărui 

tip de  beneficiari. Din multitudinea lor, au fost selectate cele care pot fi aplicate cu 

ușurință și de către cei care nu au experiență în acest domeniu. Este de reținut faptul 

că, deși le numim nonformale, ele pot fi  folosite și în context formal (de exemplu la 

școala).   

Nu în ultimul rând, metodele prezentate pot fi utilizate pentru a realiza activități 

prin care participanții să-și dezvolte abilitățile de viață și să învețe cât mai multe despre 

drepturile omului. 

 

Caracteristicile 

lor sunt următoarele: 

 

- au obiective de 

învățare clare 

- dezvoltă toate tipurile 

de competențe 

(cunoștințe dar mai 

ales abilități și atitudini) 

- sunt active, creative și 

interactive 

- au caracter participativ și experiențial 

- au caracter inovativ (nu fac parte din categoria “metode clasice”) 

- au un grad de aplicabilitate mare. 

Metodele de educație nonformală sunt organizate, coordonate,   evaluate   și   

analizate   de   către   persoane cunoscute sub mai multe denumiri, în funcție de 

metodă (formator, animator, facilitator, lector etc). Aceste persoane, prin intermediul 

fanteziei, a creativității și bucuriei lor, își propun să creeze cadrul potrivit pentru 

DISTRACȚIE, ACTIVARE și EXPRIMARE liberă. 

 Formatorul/facilitatorul/animatorul are o serie de caracteristici native și/sau dobândite 

care îl fac persoana potrivită pentru a coordona activitățile nonformale. 
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CARACTERISTICILE  COORDONATORULUI  UNEI ACTIVITĂȚI NONFORMALE 

SUNT: 

- bun organizator al spațiului și timpului; 

- bun comunicator – clar și simplu și ascultător – asertiv; 

- capacitatea de a intra în joc; 

- temperament activ, dinamic, entuziast, atent, sensibil, întreprinzător; 

- capacitate de rezistență la oboseală și tensiune; 

- creativitate și fantezie; 

- capacitate de improvizare și de gestionare a situațiilor neprevăzute, a crizelor și 

conflictelor care pot apărea în cadrul grupului, autocontrol; 

- disponibilitate, primitor, empatic, spontan, expresiv, autoritar; 

- comunicare,   cunoașterea  JOCURILOR  în  diferitele  lor forme și obiective. 

Să nu uităm lucrul cel mai important!…pentru a fi un bun 

formator/animator/facilitator, în special pentru copii, e nevoie de mult SUFLET! 

Rolul activităților nonformale   în 

egalitatea de șanse  

Prof. înv. preșcolar Bădoiu Camelia 

Școala Gimnazială Rojiște  

 

  

Pornind de la premisa că toți copiii au dreptul să fie fericiți, societății îi revine 

obligația de a crea condițiile necesare dezvoltării personalității copilului, astfel încât 

acesta să devină un adult asumat. În acest sens, școala joacă un rol important în 

formarea deprinderilor de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta armonios.  

  Pe lângă educația formală și educația informală, educația nonformală vine în 

sprijinul societății, creând mediul propice pentru dezvoltarea unor comportamente 

umane bazate pe respect, recunoaștere, acceptare a fiecărui individ, având la bază 

egalitatea de șanse și nondiscriminarea. Activitățile nonformale, prin caracterul lor 

voluntar dezvoltă motivația intrinsecă. Metodele interactive oferă posibilitatea de a 

pune în practică cele învățate la școală, crescând astfel stima de sine.  
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  Spre exemplu, jocurile de autocunoaștere, de prezentare și de cunoaștere 

interpersonală au scopul de a facilita autocunoașterea, de a stabili primul contact și 

de a apropia participanții. Astfel, se vor afla prenumele colegilor, date despre familia, 

interesele sau preferințele lor.  

 Aceste activități îi ajută pe copii să își descrie propria persoană, să exploreze 

concepția de sine, să valorifice calitățile pozitive personale și ale grupului, și nu în 

ultimul rând, să respecte diferențele dintre fiecare.  

  „Îmi cer scuze, am greșit!” 

este un joc în care cei care 

participă se mișcă haotic prin sală 

și fac cunoștință unii cu alții, 

punând întrebarea: „Îmi cer 

scuze, ești Andrei (Oana)?”, „Nu, 

sunt Marius (Lidia). Am ochi 

albaștri, părul negru și pistrui. 

După 10 minute, în care 

participanții au avut timp să se 

cunoască, se formează un cerc și 

fiecare își spune prenumele, iar 

ceilalți povestesc cum poate fi 

recunoscut (ochi albaștri, păr 

negru, pistrui).  

 

 

Elevi de la clasa I  

Prof. îndrumător Doria Neguț, Școala Gimnazială Rojiște 
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Educația nonformală în circuit pedagogic  

 
Prof. înv. primar Popa Carmen Titina  

Școala Gimnazială “Mircea Eliade” 

 

 
   
 

 
Elevi, clasa I  
Școala Gimnazială Rojiște 
Prof. înv. primar Neguț Doria  

             
Educația nonformală sprijină, direct și indirect, acțiunile și influențele sistemului de 

învățământ prin două circuite pedagogice principale: 

              a) un circuit pedagogic situat în afara clasei:  

- cercuri pe discipline de învățământ, cercuri interdisciplinare, cercuri tematice/ 

transdisciplinare; 

- ansambluri sportive, artistice, culturale etc;  

- întreceri, competiții, concursuri, olimpiade școlare. 

              b) un circuit pedagogic situat în afara școlii:  

-  activități perișcolare- organizate special pentru valorificarea educativă a timpului 

liber: 

              -  cu resurse tradiționale: excursii, vizite, tabere, cluburi, universități populare, 

vizionări de spectacole (teatru, cinema etc.) și de expoziții etc; 

              - cu resurse moderne: videotecă, mediatecă, discotecă; radio- televiziune 

școlară; instruire asistată pe calculator, cu rețele de programe nonformale etc;  

- activități parașcolare- organizate în mediul socio-profesional, ca "soluții alternative" 

de perfecționare, reciclare, instruire permanentă, instituționalizate special la nivel de 

presă pedagogică, radio-televiziune școlară; cursuri, conferințe tematice - cu 

programe speciale de educație permanentă etc. 

 În consecință, „Școala n-ar trebui să fie o magazie de cunoștințe străine”, ci ar 

trebui „să fie orientată spre dezvoltarea calităților personalității, adică spre un 

învățământ educativ”. 

 

 

 

Elevi de la clasa I  

Prof. îndrumător Doria Neguț, Școala Gimnazială Rojiște 
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Toleranța, Prietenia și Egalitatea 

Prof. Ghiorghiță Claudia 
Prof. Florescu Carmen 

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos 
 

 A fost ... și va fi ... cât timp va fi 

soare, cât timp vor fi stele, cât timp vor 

susura apele, câtă vreme va fi codru 

verde, cât timp va fi pace pe pământ. 

 Au fost odată trei zâne bune: 

Toleranța, Prietenia și Egalitatea. 

Zânele era așa frumoase, precum o zi 

de primăvară. În casa lor domnea 

liniștea și înțelegerea. Zilele treceau și cele trei zâne nu conteneau  în a ajuta oamenii 

să fie buni, să se înțeleagă și să trăiască în deplină armonie. Nimic nu prevestea că 

viața lor, plină de echilibru, bunătate și pace, va fi zbuciumată de apariția, în casa lor, 

a altei zâne, care nu se asemăna deloc lor. Zâna, pe numele ei Minciuna, era tot timpul 

nemulțumită și nu dorea să fie sprijin pentru oameni. Zâna Minciunii a început, căci 

așa îi plăcea ei cel mai mult, să distrugă încrederea în sine a fiecărei zâne bune.  

 Încet-încet, cele trei zâne au început să nu-și mai vorbească, să se ascundă 

una de alta. Minciuna, tare se mai bucura când vedea dezbinare și supărare. Era 

foarte mulțumită că cele trei zâne credeau toate minciunile ei și că, planul ei de a crea 

o lume dezbinată și tristă, îi reușise.  

 Timpul trecea, cele trei zâne tot nu-și vorbeau, oamenii erau din ce în ce mai 

triști, mai apăsați de problemele lor.  Casa zânelor, până atunci veselă și luminoasă, 

era acum tristă și întunecată. Trei zile și trei nopți a petrecut Minciuna, a dansat și s-

a ospătat, fericită de faptele ei. 

 Într-o zi, pe când cele trei zâne se odihneau sub un copac umbros,  au văzut în 

zare o nouă zână. Era Zâna Împăcării. Aceasta strălucea în lumina soarelui și ochii ei 

erau luminoși și plini de bunătate. Apropiindu-se de ele, Zâna Împăcării a reușit să le 
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facă pe cele trei Zâne să se înțeleagă, să fie unite și să nu mai ”plece urechea” la tot 

ce se aude. 

 Și uite așa, cele trei zâne, Toleranța, Prietenia și Egalitatea au avut parte de o 

lecție de viață, din care au învățat că cele mai importante sunt comunicarea, 

înțelegerea și liniștea.

Poezie acronim - ACCEPTĂ DIVERSITATEA COPIII INTELIGENȚI 

 

Prof. inv. primar: Gird  Liviana 
            Prof. inv. primar Ghiorghita  Cristinel 

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos 

Avem la îndemână acceptarea 

Comunicarea, dorința, visarea 

Curajul, toleranta, integritatea 

Educația, optimismul, afectivitatea. 

Prin metode nonformale 

Teatru-forum și promovare 

Atelierele proiectului s-au pus in mișcare. 

 

Drumul încet, încet l-am construit, 

Iar copiii inteligenți ne-au mulțumit. 

Vreme de un an școlar 

Elevii din Amărăști au fost beneficiari                               
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Butan David, clasa a IV-a A 
Prof. pentru învățământ primar Palea Otilia 

Școala Gimnazială Coșoveni 
 

Rând pe rând am învățat                                          

Să ne comportăm civilizat.                                            

 

Ideea din inima “Proiectului” a triumfat.  

Toți elevii și profesorii cu drag s-au implicat. 

Activitățile sportive și Biblioteca vie 

Toate adunate sub o pălărie. 

Elevi prietenoși proiectul a format. 

Active citizens fund Romania l-a finanțat.  

 

Construim împreună, zi de zi, 

O lume buna, pentru copii 

Prin acceptare și diversitate, 

Inocenta și egalitate, 

Iubire și prietenie  

Indiferent de gen și etnie. 

 

Implicarea noastră are efect. 

Nu trebuie să uităm de respect. 

Toți să conștientizăm 

Efectele discriminării de gen, 

Lipsa de ajutor și incapacitate 

În rândul copiilor cu dizabilitate. 

Genul nu trebuie să fie 

Elementul-cheie într-o prietenie. 
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Nimeni nu trebuie marginalizat, 

Tot timpul trebuie acceptat, 

În comunitatea noastră integrat. 

 

COLEGUL MEU CEL BUN 

Fota Maria , clasa a IV-a A 
Prof. pentru învățământ primar Palea Otilia 

Școala Gimnazială Coșoveni 
 

Când am venit la școală, 

Am ales să-mi fie prieten Ionică. 

Pentru că s-a dovedit a fi un prieten bun 

L-am luat de mână și am pornit împreună la drum. 

Acuma avem nouă ani și  suntem împreună,                                 Purcărin Luca , 
clasa a III-a A 

 
Asta da, colegialitate.                                      Prof. înv. primar Marinescu Cristina                                 

Școala Gimnazială Coșoveni 
 

                       
 

GESTUL CEL FRUMOS 

Nedelcu Andreea , clasa a IV-a A  
Prof. pentru învățământ primar Palea 

Otilia 
Școala Gimnazială Coșoveni 

 

 

Uneori mă întorc cu fața la perete 

Și le spun colegilor/prietenilor mei 

supărați: 

-Imediat mă întorc cu fața la voi, nu mai fiți 

supărați! 

Mihalache Anais , clasa a III-a A  
Prof. înv.primar Marinescu Cristina                                 

Școala Gimnazială Coșoveni 
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GHICITOARE 

Tristea Darius , clasa a IV-a A 
Prof. pentru învățământ primar Palea Otilia 

Școala Gimnazială Coșoveni 
Sunt atent la tine mereu 

Și-ți întind o mână când ți-e greu. 

 

 

PRIETENIA 

 

Florescu Marius Cristian, clasa a III-a 

Școala Gimnazială ,,Tudor Segărceanu”, 

Goicea 

Profesor pentru învățământul primar, 

Bălășoiu Oana Mădălina 

 

Într-o clasă de școlari,  

Prietenia-i dar din rai,  

Este o floare delicată  

Ce mereu trebuie udată 

 Cu blândețe, empatie ,  

Toleranța, modestie . 

Doar așa o clasă are  

Strălucire și culoare 

Știm că suntem diferiți, 

Dar avem o vorbă clară : 

Fiecare-i o comoară  

Ne acceptăm, ne ajutăm  

Suntem uniți și ne respectăm. 

 

 

Resteanu Denisa, clasa a IV-a 

Prof. pentru învățământ primar Daniela Dobre  

Școala Gimnazială ,,Tudor Segărceanu”, Goicea 
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MISIUNEA 

Budeancă Mihai Ionuț, clasa a III-a 
Școala Gimnazială ,,Tudor Segărceanu”, Goicea 

Profesor Preda Elena 
Profesor pentru învățământul primar, Bălășoiu Oana Mădălina 

 

Eu sunt Bubu, eroina  

Am zburat din al meu palat  

Peste mări și peste zări  

Și am ajuns cu greu aici  

În comuna voastră dragă  

Goicea-i zice, bag de seamă  

M-am oprit din drumul meu  

La fereastra școlii voastre  

Cu o misiune clară:  

Să vă –nvăț să v-acceptați  

Mereu să vă respectați  

Talentați și respectuoși  

Mereu darnici și inimoși. 
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Resteanu Denisa, clasa a IV-a  

Un gând                                           

Prof. pentru învățământ primar 

Daniela Dobre 

 

Prof. pentru învățământ primar 

Daniela Dobre 

Școala Gimnazială,, Tudor 

Segărceanu”, Goicea 

 

Iată aleile ce ne conduc în fiecare dimineață în locul de unde știm sigur că nu vom 

pleca<<săraci>>. 

Școala! 

O școală de la țară, discretă, cu oameni discreți și valoroși, cu elevi inimoși, ageri și 

frumoși la chip și suflet! 

Clasele primare de la Școala Gimnazială ,,Tudor Segărceanu’’ Goicea 



 

P
ag

e2
9

 

 

Autor: Voicu Nicolae 

Titlul cărții: Profesor limba rromani 

 

Despre cartea noastră: M-am ridicat din rândul cetățenilor din Ocolna, sunt absolvent 

al Institutului Pedagogic, specializare Limba rromani, București, dar până să fiu 

profesor am muncit ca tractorist la ferma Dăbuleni. Dorința de a evolua m-a determinat 

să studiez, deși eram căsătorit și aveam trei copii, fără venituri în familie. Acum sunt 

profesor suplinitor cu gradul I, cu o vechime de 20 de ani la catedră. În tot acest timp 

am accesat și două proiecte pe legumicultură cu sprijinul Zefir și muncesc împreună 

cu soția și copiii. Am reușit împreună cu ei să depășim toate greutățile vieții. 

 

Autor: Stoican Costel 

Titlul cărții: Expert pe probleme de rromi și mediator școlar 

Despre cartea noastră: Căsătorit, cu o 

familie numeroasa, alcătuită din patru 

copii, am luptat pe toate căile și lupt 

pentru comunitatea Ocolna. 

Prin funcția pe care o ocup acum, pot 

spune că sunt omul care cunoaște toate 

problemele comunității și cel care îi 

îndrumă pe cetățenii din Ocolna pentru a-și rezolva toate problemele pe care le au.  

Este o sarcină foarte grea pentru vârsta mea, dar nu-i pot lăsa neajutorați, iar reușita 

lor este o bucurie și pentru mine.  
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Autor: Stoican Hagi 

Titlul cărții: Antreprenor 

 

Despre cartea noastră: Se spune despre rromi ca sunt răi și hoți. Eu ca cetățean 

rrom, din Ocolna, dovedesc contrariul. Sunt absolvent de liceu cu bacalaureat și lucrez 

la Biserica Ocolna, pe postul de cântăreț. Din dorința de a depăși situația modestă 

financiară am accesat proiecte din cadrul Zefir și mi-am înființat propria asociație 

Agricola Bostanii lui Stoican, unde lucrez împreună cu frații mei. 
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Autor: Mirzescu Iulian 

Titlul cărții: Postaș 

Despre cartea noastră: De copil am fost un elev silitor și am încercat să realizez ceva 

în viață, să-mi depășesc condiția socială. Căsătorit, tată a trei copii, în prezent lucrez 

ca poștaș la Oficiul Poștal Amărăștii de Jos. În cadrul Zefir am accesat proiecte pe 

agricultură. Cu perseverență și ambiție îmi îndeplinesc meseria și atrag respectul 

cetățenilor din Ocolna și Amărăștii de Jos. 

 

Autor: Stan Gabi 

Titlul cărții: Femeie luptătoare 

Despre cartea noastră: Până la vârsta de 43 de ani 

viața mea a fost o luptă continuă. Cu copii din două 

căsătorii, mama și tata au încercat să ne asigure 

traiul zilnic muncind din greu până când mama s-a 

îmbolnăvit rău și a trebuit să iau viața în piept de la o 

vârstă fragedă, să am grijă de toți frații mei și de copiii 

lor, chiar și acum când sunt la casele lor. Îngrijesc de 

10 ani trei nepoți cu handicap psihic și pe mama lor 

tot cu aceeași boală de 36 de ani. M-am sacrificat 

pentru fiica mea care are 4 copii și nu m-am mai 

căsătorit, fiind alături de tatăl meu, unul dintre stâlpii 

casei.  
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Autor: Gresita Floarea 

Titlul cărții: Profesor 

Despre cartea noastră: In cei 32 de ani de învățământ am luptat pentru a mă face 

înțeleasă atât în clasă, la matematică, cât și în afara școlii, ca om. 

M-am perfecționat continuu ca profesor și m-am implicat în viața comunității prin 

desfășurarea de activități în cadrul proiectelor Zefir (12 proiecte). Deși sunt mama a 

trei copii și moartea mi-a răpit în ultimii 5 ani cele mai dragi ființe, mama și soțul, am 

găsit puterea de a depăși momentele critice, implicându-mă ca voluntar în toate 

proiectele comunitare, pentru a dezvolta comunitatea de rromi de la Ocolna. 

 

Autor: Bala Andreea 

Titlul cărții: Studenta 

Despre cartea noastră: Provin dintr-o familie modestă de agricultori, fără venituri 

permanente. Am o soră și suntem amândouă studente: eu la Automatică și ea la 

Agronomie, și nu ne este rușine să muncim alături de părinții noștri la câmp, pentru a 

ne asigura traiul zilnic și banii necesari studiilor. În timpul vacantelor nu mergem la 

mare sau la munte, pentru ca învățăm pentru a obține bursele de studiu. Consider că 

orice obstacol se poate depăși prin muncă și perseverență. 

 

 

Autor: Guta Elena 

Titlul cărții: Femeia care l-a descoperit pe Dumnezeu 

Despre cartea noastră: La cei 80 de ani ai mei am ajuns să depășesc greutățile vieții 

prin post și rugăciune. Chiar dacă bunul Dumnezeu mi-a luat-o pe fiica mea și o dată 

cu ea o parte din sufletul meu, tot el mi-a dat putere să trec peste această pierdere, 

îndreptându-mi atenția asupra celor trei nepoți rămași de la ea. Deși bolnavă, pe 

strănepoții care sunt născuți in Spania și Italia i-am îngrijit în primul an de viață, dându-

mi putere și dorința de a trăi pentru a-i vedea crescând. 
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Autor: Stan Petrică 

Titlul cărții: Nostalgicul 

Despre cartea noastră: Am 60 de ani și sunt de etnie rroma din satul Ocolna, unde 

am copilărit cu părinții și cei 4 frați ai mei. În copilărie mi-am ajutat părinții la muncile 

câmpului, iar in tinerețe, la vârsta de 18 ani am plecat din sat în județul Argeș, mi-am 

luat carnet de șofer, apoi la 20 de ani am făcut stagiul militar și m-am întors acasă 

unde m-am angajat ca șofer. După căsătorie, la 23 de ani am plecat în Germania unde 

am stat 2 ani, perioadă în care am învățat lucruri noi de la viață și reîntors în țară am 

avut o altă viziune față de ceilalți din comunitate. 

 

Autor: Dudău Costel 

Titlul cărții: Orfanul 

Despre cartea noastră:  De mic am ajuns la orfelinat. La 18 ani mi-am luat viața în 

mâini și am plecat în țară, sperând la un viitor mai bun, însă viața a fost foarte dură cu 

mine și de câte ori credeam că sunt pe drumul cel bun, mă doboară la pământ. De 

fiecare dată m-am ridicat mai puternic și mai încrezător. În urmă cu trei ani bunul 

Dumnezeu m-a adus într-un sat unde eram roman printre țigani și unde azi am o 

familie care m-a acceptat ca fiu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

e3
4

 

                                                                            

1. La fel cu altceva sau altcineva. 

2. Sinonim pentru deștept. 

3. A sfătui, a povățui pe cineva. 

4. Legătura care se stabilește între două sau mai multe persoane. 

5. Activități distractive. 

6. Posibilitate de reușită, de succes. 

7. Perioadă a vieții de la naștere până la adolescență. 

8. Situație în care mai mulți participanți primesc același număr de puncte în cadrul 

aceluiași concurs. 

9. Instituție de învățământ public. 

10. Cuvânt asemănător pentru izbândă. 

11. Sentiment de mulțumire, de satisfacție. 

 
                                               Cuvântul cheie este..................................................... 
 
Profesor pentru învățământul primar, Petecel Luci  
 Școala Gimnazială Rojiște 
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    1 D A R N I C    

 2 I U B I R E       

  3 D E V O T A M E N T  

 4 P R I E T E N I E    

    5 R A B D A T O R  

   6 A S C U L T Ă T O R 

 7 P O L I T E Ț E     

8 O N E S T         

   9 C A L M       

    10 T O L E R A N T  

 11 D I F E R I T      

 

Găsiți sinonimul potrivit pentru: 

1. GENEROS 

2. DRAGOSTE 

3. ATAȘAMENT 

4. AMICIȚIE 

5. PERSEVERENT 

 

6. DOCIL 

7. RESPCT 

8. CINSTIT 

9. LINIȘTIT 

10. ÎNGĂDUITOR 

11. DEOSEBIT 

 

Profesor pentru învățământul primar, Bălășoiu Oana Mădălina 
Școala Gimnazială ,,Tudor Segărceanu”, Goicea 
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Asociația HAPPY PEOPLE 

 
 

 

https://happypeople.ro/copiii-inteligenti-accepta-diversitatea/  , 

telefon: +40 731 481 676 , 

              +40 724 249 096 , 

e-mail: asociatiahappypeople@gmail.com . 

 
 
 
 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
„Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în 
mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații 
accesați www.eeagrants.org. ” 

https://happypeople.ro/copiii-inteligenti-accepta-diversitatea/
mailto:asociatiahappypeople@gmail.com
http://www.eeagrants.org/

