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Colegiul Național Simiom Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei (Școală Europeană din 2018, Școală-
Ambasador din 2020) a găzduit, în perioada 2020-2021, un nou proiect Erasmus+ pe tema 
incluziunii în procesul de predare-învățare-evaluare. Este vorba despre un proiect de mobilități 
adresate cadrelor didactice dornice de a urma cursuri de perfecționare în străinătate, în urma 
cărora să își îmbunătățească metoda de lucru cu toți elevii, dar mai ales cu cei aparținând 
secției minorități, întrucât una dintre nevoile instituționale ce a dat naștere acestui proiect este 
necesitatea obținerii unor rezultate mai bune la examenul național de bacalaureat și în cazul 
elevilor de etnie maghiară. 
Titlul proiectului este Promoting Inclusive Educational Approaches/ Promovarea abordărilor 
pedagogice incluzive, se încadrează în acțiunea cheie KA1, Mobilitatea persoanelor în scop 
educațional, fiind un proiect de mobilitate pentru personalul din învățământul școlar (ID 
proiect 2020-1-RO01-KA101-078544). 
Acesta a vizat participarea a zece cadre didactice, la cursuri de formare organizate de Europass, 
Teacher Academy, 
- în Florența, Italia („A European School for All Children”); 
- Nisa, Franța („Designing Inclusive Learning Environments – ILE- to Support all Students” 
(DILEs)) și
- Barcelona, Spania („Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” și “We Are All 
Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom”)
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Incluziunea școlară – tema unui nou proiect Erasmus+ 
la Colegiul Național Simion Bărnuțiu, Șimleu Silvaniei



Caracterul cursurilor a fost unul complex, atât etnic (dedicat multiculturalității și 
interculturalității), cât și etic, deontologic, întrucât incluziunea școlară nu îi privește doar pe 
elevii minorităților naționale, ci pe toți elevii, cu diferitele lor temperamente și nevoi. În plus, 
în cadrul cursurilor participanții au învățat să utilizeze și să optimizeze folosirea a numeroase 
instrumente web care pot face obiectul abordărilor pedagogice inclusive: Kahoot, Mentimeter, 
Quizziz, Quizlet, Storybird, Storyboard that, Padlet, Bubbl.us, Popplet, Remind, Aladdin, 
Slack, Seesaw, Liveworksheets, WordWall, Genially, Tellagami, Prezi, Bookcreator, Seneca 
Learning, Canva, fără ca lista să fie exhaustivă sau dedicată.
Prin activitățile de valorizare, subsecvente cursului, participanții au transmis cunostințele 
acumulate și competențele dezvoltate și altor categorii de actori ai procesului educațional: 
colegilor din școală (cu ocazia unei activități metodice dedicate) cât și omologilor (colegii 
din cadrul cercurilor pedagogice pe specialități), iar aceasta s-a făcut pentru a demultiplica 
experiența pozitivă acumulată și a a sigura o penetrare cât mai bună a informațiilor în mediul 
școlar din regiune.
Substanța cursurilor tocmai aceasta a fost: înțelegerea faptului că incluziunea trebuie să fie 
un tratament aplicat tuturor elevilor, fie că aceștia au nevoi educaționale speciale, că vorbesc 
limba română ca limbă ce nu le este nativă, fiind membrii unei minorități naționale, că provin 
dintr-un mediu dezavantajat sau, pur și simplu, întâmpină dificultăți de învățare din diverse alte 
cauze. Amintim un set de principii enunțate la curs și menite să faciliteze incluziunea tuturor 
elevilor, să creeze un climat propice învățării și să confere o stare de bine atât de necesară în 
clasă: stabilirea unor reguli standard de comportament prin care toți să se simtă respectați și în 
siguranță, impunerea acestor reguli prin stabilirea unor consecințe în cazul nerespectării lor, 
tratarea cu blândețe a diverselor devieri comportamentale, rezolvarea acestora în privat. 
De asemenea, tratament incluziv înseamnă ca profesorul să își contruiască modalități pentru 
a asculta diversele doleanțe ale elevilor în vederea rezolvării conflictelor, dar și pentru a se 
simți parte dintr-un întreg și implicați în procesul de învățare; conștientizarea diferitelor nevoi/ 
vulnerabilități ale elevilor, construirea unui sistem de învățare unitar, crearea unui climat 
pedagogic calm și plin de sens pentru elevi; acordarea diferitor posibilități/ modalități prin 
care ei să arate ceea ce au învățat. Nu în ultimul rând, poate cea mai înțeleaptă strategie de 
incluziune este aceea de a nu compara 
evoluția unui elev cu a altuia; învățarea nu 
este o competiție, e un proces permanent, 
o călătorie.
Ne exprimăm speranța că învățăturile 
dobândite la aceste cursuri vor avea ecou 
în procesul didactic și că vor influența 
pozitiv pe toți protagoniștii acestuia, iar 
acest lucru se va observa atât în rezultatele 
la examenul national de bacalaureat, cât 
și în evoluția personală a celor implicați.

Publicat într-o formă inițială de către 
Anca-Ioana Mureșan în Sălăjeanul din 
22.11.2021

“Educarea minții fără educarea sufletului nu este educație deloc.” Aristotel
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Program de formare pentru cadre didactice organizat de Europass Teacher Academy, 
Florența, Italia în perioada 06 09 2021 – 11 09 2021.

Participanți:
Anca-Ioana Mureșan
Ramona-Maria Pop
Lia Bianca Chiș-Berbecar
Mircea Brăban

Competențe acumulate:
Utilizarea unui întreg complex de aplicații web capabile să promoveze incluziunea la diferite 
discipline studiate de elevi în liceu.
Promovarea învățării colaborative, prin aplicarea unor metode interactive de înățare, centrate 
pe nevoile de integrare ale diferitelor colective de elevi.
Managementul unei clase, diversă din punct de vedere cultural.
Asigurarea accesului egal la educație pentru elevi din orice mediu de proveniență.
Dezvoltarea unei înțelegeri din partea elevilor a valorilor democratice ale perioadei în care 
trăim.
Dezvoltarea capacității de comunicare în limbă străină (engleză).
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“Lipsa respectului este un comportament care se învață.”

DEZVOLTAREA DE ELEMENTE DE VOCABULAR
SPECIFICE INELĂRII SPECIILOR AVIARE

Mircea Brăban
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele elevilor de recunoaștere a speciilor 
aviare din regiune, cu accent pe dezvoltarea vocabularului specific privind mediul înconjurător, 
habitate specifice, denumirea speciilor întâlnite, cercetare în domeniul ornitologiei. Demersul 
inclusiv vizează dezvoltarea unui vocabular științific specific, acumularea cunoștințelor 
aferente privind viața și obiceiurile păsărilor din regiune, cu accent pe cunoașterea termenilor 
specifici atât în limba maghiară cât mai ales în limba română.
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Științe ale naturii.
Descrierea activității
Un grup de elevi este organizat pentru a participa la o acțiune de cercetare științifică în 
domeniul ornitologiei, în acest caz o acțiune de inelare a speciilor de păsări migratoare, pe 
pajiștile de la Liteni, Săvădisla, județul Cluj (sit Natura 2000). Deplaserea se realizează cu 
autocarul apoi pe jos la locul de inelare. Elevii iau contact cu diferitele instrumente utilizate 
pentru capturarea păsărilor care urmează a fi inelate și a acelora cu care se realizează inelare, 
li se explică principiile inelării, modul cum aceasta contribuie la cercetarea ornitologică, li se 
prezintă diferite habitate care sunt prezente în situl vizitat și speciile ornitologice care pot să 
existe în fiecare din habitatele văzute.
Resurse
Resurse financiare pentru drumul cu autocarul, binoclu, luneta terestră, trepied, determinator 
păsări.
Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de identificare 
a speciilor de păsări din regiune cât și cunoștințele privind numele acestora, făcând paralela 

între denumirile în maghiară și 
în română a speciilor observate. 
Elemente specifice de vocabular 
s-au dezvoltat în rândul elevilor 
privind și diferitele acțiuni de 
cercetare în domeniul ornitologic, 
specifice inelării păsărilor, 
studierii comportamentelor 
acestora atât în habitate de 
fâneață, pajiști și forestiere cât 
și în habitate montane (Cheile 
Turzii) respectiv habitate 
acvatice (lacurile de la Filea).



COMPETENȚE ORNITOLOGICE ÎN PARALEL CU
 ELEMENTE DE VOCABULAR ȘTIINȚIFIC

Mircea Brăban
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Scop
Vedem ornitologi din toată lumea folosind, când se întâlnesc, limba engleză ca limbă de 
comunicare, dar folosindu-se foarte frecvent de denumirea științifică a speciilor despre care 
vorbesc. Aceast lucru se datorează faptului că ornitologii, vorbitorii nativi ai unei limbi, 
folosind limba engleză ca mijloc de comunicare universal, cunosc foarte bine speciile aviare 
din regiunea/țara lor dar nu cunosc denumirile acestora în limba engleză sau mai ales în alte 
limbi. Pornind de la această observație se initiază un demers de cunoaștere a speciilor aviare și 
a denumitorilor lor românești în rândul elevilor vorbitori de limbă maghiară, din unitate. Poate 
cunosc anumite specii aviare, dar nu le știu denumirea în limba română. Dacă nu le cunosc 
pe toate (și asta așa și este) au ocazia să le învețe prin intermediul unui proiect european, 
implementat în unitate, care își propune să crească în rândul elevilor colegiului, competențele de 
recunoaștere a speciilor de ornitofaună din regiune prin vizitarea diferitelor habitate specifice. 
Pentru elevii vorbitori de maghiară, cunoșterea speciilor din regiune le permite achiziții în două 
domenii: biologie/ecologie și respectiv în domeniul lingvistic, țintit pe nevoile de cunoaștere a 
elementelor specifice de limbă română și de îmbogățire a vocabularului, 
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Științe ale naturii.
Descrierea activității
Pe parcursul implementării proiectului, grupe de elevi participă la ieșiri în teren, în diferite 
habitate (acvatice de lac sau de râu, pajiști, pădure, munte) unde au ocazia să observe diferite 
specii aviare specifice zonelor vizitate. Observațiile făcute cu luneta terestră sau binoclul le 
permit identificarea elementelor specifice anatomiei păsărilor, toate permitând achiziții atât în 
domeniul biologiei cât și dezvoltarea unui vocabular specific ceea ce dezvoltă abilitățile de 
comunicare în limba română, pentru cei care nu sunt vorbitori nativi.
Resurse
Mijloc de transport, resurse 
financiare din proiect, lunetă 
terestră, trepied, binoclu, 
determinator de păsări, caiete de 
notițe.
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Scop
Scopul activității este de a asigura coeziunea în grup, la începutul formării colectivului unei 
clase sau a unui grup cu un țel comun (de exemplu elevi participanți la o excursie, la un 
stagiu în cadrul proiect, etc) și de a asigura incluziunea pentru fiecare membru al grupului, 
cunoașterea fiecărui membru al grupului.
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Științe ale naturii.
Descrierea activității
Un grup de elevi este organizat sub formă de cerc, unul are un ghem de sfoară, sau de preferință 
un șnur mai gros, al cărui capăt îl ține și aruncă ghemul către un coleg aflat în fața lui în cerc, 
spunându-și numele (activitate de cunoștere a membrilor grupului) și ceva care-l caracterizează 
(o pasiune, un lucru la care se pricepe, o abilitate specială). Colegul căruia i s-a aruncat ghemul 
îl ia, își spune și el numele, pasiunile, abilitățile pe care le are și continuă să arunce ghemul 
la următorul tinând în mână firul care-l leagă de primul și de următorul. Acțiunea se repetă 
pentru fiecare din membrii grupului. La final cercul este legat de o sumedenie de fire care merg 
de la unul la altul, o rețea deseori încâlcită, dar care îi ține pe toți membrii grupului în cerc. 
Se discută puțin prin analogie, despre rolul fiecărui membru în colectiv, despre interrelațiile 
care există în orice grup, de dependența fiecărui membru al grupului de ceilalți. De rolul și 
responsabilitățile pe care le avem și complexitatea legăturilor care există în fiecare grup. La 
refacerea ghemului, în sens invers, fiecare participant, care înfășoară ghemul, trebuie să spună 
numele celui căruia i-l pasează, preferințele, pasiunile, abilitățile pe care le are și să adauge 
ceva frumos despre persoana respectivă. Și așa până când ghemul este refăcut.
Resurse
Ghem de șnur
Rezultate
Elevii participă la o acțiune care îi implică pe toți deopotrivă, promovând astfel incluziunea, 
implicarea egală la acțiunile grupului. Mai mult, prin descrierea făcută despre unul din colegi, 
sunt puși în situația de a prezenta oral, în fața unui grup, exercițiu care le promovează o anumită 
dexteritate în vorbire, le dezvoltă vocabularul, le întărește stima de sine prin necesitatea de a se 
exprima în cadrul grupului și prin faptul că unul dintre colegi îl descrie întregului grup.

“Poți modifica orice joc, ca să faci loc oricui.”

GHEMUL

Mircea Brăban
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TURNUL DE SPAGHETE

Mircea Brăban
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Scop
Acțiunea își propune implicarea tuturor elevilor în acțiuni colective care sunte menite să 
asigure incluziunea în cazul grupului, să promoveze munca în echipă, brainstormingul în 
rândul elevilor oferindu-le șansa să-și pună în valoare abilitățile motrice, spațiale, științifice și 
chiar de lider. Comunicarea este cheia acestei acțiuni, promovându-se elemente de vocabular 
specifice, oferindu-le elevilor de etnii diferite de a exersa limba română în afara contextului 
școlar obișnuit.
Grup țintă
Elevi români și maghiari (sau alte naționalități) din orice tip de clasă.
Descrierea activității
Elevii sunt grupați câte 4 sau 5, în funcție de cum este structura clasei. Fiecare echipă primește 
25 de spaghete, un metru de bandă adezivă și o bucată de plastilină de mărimea unei cireșe. 
Sarcina echipelor este să construiască un turn cat mai înalt din spaghetele furnizate (nu mai 
mult de 25 de fire la o echipă), care să susțină, în vârf, bucata de plastilină. Exercițiul, simplu la 
prima vedere, este unul care necesită coordonarea echipei, brainstorming pentru găsirea unor 
soluții, sau pentru alegerea celei mai potrivite, este integrator din perspectiva rolului fiecărui 
membru al echipei al necesității comunicării, al realizării sarcinilor împreună, promovând 
astfel incluziunea, valorizarea aportului individual și luarea de decizii pentru atingerea unui 
scop final.
Resurse
pachet de spaghete, bandă adezivă, plastilină
Rezultate
Exercițiul se dovedește a fi motorul incluziunii, fiecare membru al clasei este egal implicat în 
activități, comunicarea este esențială și varietatea rezultatelor arată cât de multe soluții pot să 
existe pentru o sarcină de lucru.
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Scop
Una dintre cele mai bune metode de a asigura incluziunea într-un colectiv, este acela în care, 
pentru a realiza o acțiune, fiecare membru a echipei își are stabilit dinainte, foarte bine rolul 
și partea pe care o are de realizat. Desfășurarea unei sarcini în echipă nu numai că realizează 
coeziunea grupului, cu caracter integrator, dar asigură și asumarea, din partea fiecărui 
reprezentant al grupului. Implicarea unui grup de elevi într-o sarcină de grup de tip joc de rol 
are darul de a-i pune să-și identifice și să-și exprime emoțiile și trăirile. Nevoia de a juca un 
rol, într-o scenetă sau chiar să creeze o scenetă pe baza unui tablou care sugerează un complex 
de sentimente și emoții îi scoate din cotidian, le ilustrează potențialul emoțional al multor 
momente din viața cotidiană și poate în cea mai mare măsură are dorul de a-i pune în situația 
să se exprime, să comunice, să transmită oral sau prin gesturi toate aceste lucruri. Dezvoltarea 
elementelor de vocabular, a capacității de exprimare, finisarea modului de adresare sunt toate 
elemente care susțin dezvoltarea elementelor de limbaj, care stau ca un prim obiectiv în atenția 
proiectului implementat în unitate.
Grup țintă
Elevi de liceu din clase mixte sau clase de secția maghiară.
Descrierea activității
Cadrul didactic alege o scenetă, sau un tablou. Elevii clasei, împărțiți pe grupe, analizează 
sceneta sau tabloul, încearcă să identifice prin discuții emoțiile sau sentimentele/trăirile pe care 
trebuie să le transmită publicului și identifică, în cadrul grupului, rolurile pe care le vor juca 
fiecare. Are loc o discuție, în grup, despre modul în care fiecare vede cum ar trebui să-și joace 
rolul, succesiunea momentelor, discursul fiecăruia.
Rezultat
Acțiunea are potențial incluziv prin implicarea tuturor membrilor echipei. Mai mult decât 

atât, prin discursul sau 
momentul susținut, se dezvoltă 
elementele de vocabular, 
specific momentului prezentat, 
dezvoltând astfel elemente de 
limbaj și de vocabular.

“Cei mai buni profesori sunt aceia care le spun elevilor unde să se uite fără să le 
spună ce să vadă”

JOCUL DE ROL

Mircea Brăban
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EXERCIȚII DE CULTIVARE A LIMBII ROMÂNE

Anca-Ioana Mureșan
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Scop
În urma cursului de incluziune la care am participat în Florența (A European School for All 
Children, în septembrie 2021), am înțeles că aceasta trebuie să fie un tratament unitar aplicat 
tuturor elevilor, indiferent de etnie, capacități intelectuale, nevoi educaționale sau socio-
emoționale. La toate clasele la care predau, încerc să îmbin orele de literatură cu cele de limbă, 
ştiut fiind că, dacă acestora din urmă nu li se acordă timp şi atenţie, elevii pot uita anumite 
norme de scriere/ exprimare. Faptul e şi mai grav în cazul elevilor a căror limbă maternă nu e 
româna, cei aparținând minorității maghiare, dintre care unii au ales să studieze în clasele de la 
secția română. Astfel, scopul activității descrise mai jos este de îmbunătățire a utilizării limbii 
române prin cunoașterea și aplicarea corectă a normelor de ortografie, punctuație și vocabular 
pentru toți elevii, dar mai cu seamă pentru cei pentru care româna nu e limbă nativă.
Grup țintă
Elevi români și maghiari din clasele de secție română a X-a și a XI-a.
Descrierea activității
Elevii sunt împărțiți pe grupe de câte 5-6. Exercițiile variază de la o grupă la alta, dar toate 
conțin aplicații ce vizează realizarea acordului dintre substantiv și diversele tipuri de adjectiv, 
dintre subiect și predicat, identificarea formei corecte a unui substantiv/ adjectiv, punerea 
acestuia la plural, stabilirea genului substantivelor date, corectarea tuturor greșelilor dintr-un 
enunț dat, oferirea de sinonime, antonime neologice sau nu, accentuarea, despărțirea în silabe 
corecte pentru anumite cuvinte ce presupun modificări în DOOM. Fixarea soluțiilor corecte 
se face și la tablă cu oferirea de explicații, reamintirea unor reguli. Acolo unde este cazul, 
răspunsurile sunt căutate în dicționar.
Resurse
Resurse tradiționale sub forma auxiliarului didactic Cum să scrii corect?, DEX-uri, DOOM-uri, 
Dicționar de capcane ale limbii române, caietele elevilor, exercițiile propuse se monitorizează 
la tablă. 
Rezultate
Ca rezultate atinse și așteptate în urma acestei activități, cred că pot lua în considerare 
consolidarea normelor limbii române, umplerea unor lacune anterioare, reactualizarea unor 
reguli gramaticale, de scriere, de accentuare, de punctuație. Cultivarea limbii române trebuie 
să fie un proces permanent și ea trebuie cunoscută și folosită corect, indiferent de etnia 
vorbitorului.
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Scop
Pornind de la multiplele principii descoperite la cursul la care am participat – este ideal ca 
fiecare elev să se simtă parte dintr-un întreg și implicat în procesul de învățare, conștientizarea 
de către profesor a diferitelor nevoi/ vulnerabilități ale fiecărui elev, construirea de către 
acesta a unui sistem de învățare unitar, a unui climat pedagogic calm și plin de sens marcat 
de posibilități prin care fiecare elev să arate ce a învățat/ ce știe să facă – dar și din dorința 
de a stimula lectura în rândul elevilor atât români, cât și maghiari sau slovaci, consider că 
prezentarea unei cărți citite, făcută cu seriozitate și atenție la detaliile operei citite, devine un 
bun exercițiu de comunicare orală de care au nevoie deopotrivă toți elevii, fie ei români sau 
aparținând altor etnii.
Grup țintă
Elevii claselor a IX-a, dar și toate nivelurile de clase de la specializarea Filologie (în aceste 
cazuri, limba română se studiază 4 ore pe săptămână).
Descrierea activității
Aceasta este o activitate pe care o practic în mod curent la clasele a IX-a şi la Filologie, 
acolo unde disciplinei limba şi literatura română i se alocă 4 ore pe săptămână. Mi-o imaginez 
adaptată în cazul tuturor elevilor, (iar cei de la secția maghiară au poate și mai mare nevoie de 
acest tip de activitate) văzută drept un exerciţiu de exprimare orală, de gestionare a emoţiilor 
în faţa colegilor şi, nu în ultimul rând, de lectură şi înţelegere a unei opere alese de către 
ei. Pentru a accentua ideeea de incluziune, elevii maghiari pot alege o carte din beletristica 
maghiară, cei slovaci – un autor slovac și să le vorbească propriilor colegi despre importanţa 
acelui scriitor în literatura maghiară/ slovacă, conţinutul şi semnificaţiile cărţii, recomandări 
etc. Prezentarea de carte se face în mod programat anterior, este o activitate pregătită din timp 
de către elevi, după o schemă de idei oferită de profesor la începutul anului școlar. Desigur, 
ea permite și chiar e necesar elementul original și inovator legat de interpretarea personalizată 
a fiecărui elev. Activitatea are loc în ultimele 10-15 minute ale orei, cu titlul și autorul scrise 
pe tablă și volumul la vedere. Atmosfera este una prietenoasă și degajată, astfel încât cel ce 
vorbește să fie cât mai relaxat, să aibă sentimentul că discursul său este ascultat și receptat, că 
ideile lui sunt urmărite, convingerile împărtășite sau, dimpotrivă, contrazise.
Resurse
Resurse materiale precum volumul citit și prezentat, tabla din clasă, marker. Prezentarea poate 
lua forma PPT, ceea ce presupune cele necesare – laptop, videoproiector.
Rezultate
Prin activitatea exemplificată mai sus, elevii își îmbunătățesc capacitatea de exprimare, își 
deschid orizontul prin lectură și câștigă sentimentul de confort emoțional în colectivul din care 
fac parte, fiind în centrul atenției pentru câteva minute, urmăriți și ascultați. 

“Dacă nu dorești să înveți, nimeni nu te poate ajuta...

PREZENTAREA UNEI CĂRȚI LA ALEGEREA ELEVULUI

Anca-Ioana Mureșan

12



SĂ CUNOAȘTEM LIRICA ROMÂNEASCĂ, MAGHIARĂ ȘI...
SLOVACĂ!

Anca-Ioana Mureșan

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Activitatea propusă mai jos este una extracurriculară. Scopul esențial urmărit este, desigur, în 
virtutea incluziunii tuturor elevilor, indiferent de etnie, temperament, nevoi educaționale sau 
predispoziție către învățare. Se urmărește crearea sentimentului că fiecare individ contează, că 
opțiunea fiecăruia e importantă.
Grup țintă
Elevii români, maghiari și slovaci din clasele mixte de a X-a de la specializările Filologie, 
Matematică-Informatică și Științele naturii.
Descrierea activității
Activitatea propusă este gândită pentru clasa a X-a, spre sfârșitul semestrului II, după ce elevii 
au studiat câte un text reprezentativ din poezia lui M. Eminescu, G. Bacovia, T. Arghezi și 
N. Stănescu. Presupune recitare/ lectură artistică făcută atât de către elevii români, maghiari 
și slovaci din cele mai apreciate, dar şi inedite poezii ale celor trei literaturi (se valorifică 
atât poeţii clasici, cât şi cei moderni sau contemporani). Fiecare elev își concepe o listă de 5 
poezii preferați români, maghiari și, de ce nu, slovaci. Recită sau citesc într-un mod cât mai 
sensibilizator aceste texte poetice în fața colegilor.
Resurse
Volume de poezii, fond muzical asigurat cu ajutorul laptopului sau al diverselor instrumente 
muzicale.
Rezultate
Ca urmare a derulării acestei activități, elevii 
au câștigat mai multă încredere în propria 
persoană, și-au consolidat confortul emoțional 
în fața colegilor care îi ascultau, și-au cultivat 
sensibilitatea, simțul artistic și gustul estetic. Au 
putut simți că toate literaturile au poezii frumoase 
și poeți talentați, iar a citi poezie preferată 
înseamnă un dialog cu sieși, un mod de regăsire.
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Scop
Acțiunea prezentată mai jos este tot una extracurriculară și se derulează în cadrul catedrei de 
limbă și literatură română anual, cu prilejul Zilei Culturii Naționale și a omagierii poetului 
național, Mihai Eminescu. Cu cât este mai amplă dimensiunea acestei activități, cu atât crește 
și dimensiunea incluziunii tuturor elevilor dornici să se implice: români, maghiari sau slovaci, 
talentați la recitare, la eseistică sau la pictură/ grafică. Dincolo de simpla cinstire a poetului 
Eminescu, scopul de natură incluzivă este de a le crea tuturor participanților sentimentul că 
activitatea lor, pregătirea ce au realizat-o sunt esențiale și de impact asupra publicului prezent 
fizic sau online.
Grup țintă
Elevii români, maghiari și slovaci din clasele mixte sau de secție maghiară, independent de 
specializare sau nivel de clasă.
Descrierea activității
“Întâlnire întru Eminescu” este activitatea pe care catedra de română o organizează anual în 
memoria poetului-nepereche, M. Eminescu, moment ce reuneşte atât elevi ai secţiei române, 
cât şi ai secţiei maghiare. Ea s-a desfășurat fizic în anii anteriori pandemiei, în online atunci 
când condițiile au impus acest lucru (momentele artistice au fost încărcate pe platforma 
Teams a școlii). În acest context al accentuării incluziunii, mereu au fost și sunt implicați 

și elevi de etnie maghiară sau slovacă. Talentul 
lor nu e obligatoriu să fie cel de a recita, ci poate 
fi de a picta sau desena imagini inspirate de 
poezia eminesciană sau de a participa la jocuri 
interactive ce vizează informații din opera și 
biografia marelui poet. 
Resurse
Volume de poezii, planșe desenate/ pictate, sala-
amfiteatru, mijloace electronice necesare filmării 
și postării activității în mediul online. 
Rezultate
Ca rezultate principale, consider că putem vorbi 
despre atingerea a două mari obiective de ordin 
incluziv: crearea sentimentului de apartenență și 
aducerea tuturor participanților mai aproape de 
sensibilitatea creației eminesciene.

... Dacă ești determinat să înveți, nimeni nu te poate opri.”

„ÎNTÂLNIRE ÎNTRU EMINESCU”

Anca-Ioana Mureșan
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COMPOZIȚIE SCRISĂ PE TEMA “Unitate în diversitate”

Anca-Ioana Mureșan

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Activitatea de mai jos este gândită în contextul zilei de 9 Mai, Ziua Europei, și va consta 
în redactarea de către elevi a unei compoziții scrise menite să accentueze tema unității în 
diversitate, principiu central al Uniunii Europene. Lucrarea poate lua forma unui text 
argumentativ sau eseu liber, iar activitatea propriu-zisă e menită să accentueze ideea de 
incluziune și de apartenență la un organism amplu și unitar precum Uniunea Europeană a 
tuturor cetățenilor ipostaziați, de această dată, în elevi români, maghiari, slovaci etc. 
Grup țintă
Elevii colegiului nostru fie ei români, maghiari, slovaci din diferite clase (a X-a, a XI-a, a 
XII-a) și de la diferite specializări.
Descrierea activității
Activitatea este pregătită din timp în sensul în care elevii primesc această sarcină cu cel puțin 
o săptămână înainte. Pot alege dacă vor scrie sub formă de eseu liber sau argumentativ (cu 
respectarea structurii de rigoare); tema va fi importanța și beneficiile date de multiculturalism, 
de relațiile/ abordările interculturale pe bătrânul continent pe care trăim și pe care îl sărbătorim 
pe data de 9 Mai, dată la care se năștea Uniunea Europeană. Titlul ales este relevant pentru 
temă, reprezentând mottoul Uniunii Europene.
Elevii vor efectua o mică muncă de cercetare înaintea elaborării eseului, se vor informa despre 
întemeierea Uniunii Europene și despre importanța acesteia în funcționarea democratică, 
pașnică și prosperă a unei Europe unite, puternice și sigure. Vor insista, de asemenea, asupra 
importanței armonizării diferențelor culturale, asupra schimbului intercultural prin armonizarea 
acestor diferențe în virtutea contruirii unei identități naționale pe baza dialogului intercultural.
Eseurile vor fi susținute oral, în fața clasei. După preferințe, se pot folosi și mijloace audio-
video inserate în prezentări PPT sau Prezi. Discursurile elevilor pot fi și interactive, implicând 
și solicitând direct astfel atenția auditoriului. 
Resurse
Foi A4, caiete, laptop, videoproiector în cazul în care susținerea eseului se face cu ajutorul 
prezentării PPT sau Prezi.
Rezultate
Dincolo de câștigul de cunoștințe obținut în urma cercetării, a exercițiului de gândire critică, 
argumentare și exprimare în scris și oral, activitatea are caracter și importanță de ordin 
incluziv. Fiecare elev participant are posibilitatea să vorbească în calitate de cetățean al 
Uniunii Europene, diferit prin etnie, cultură, obiceiuri, limbă, dar parte integrantă din acest 
mare sistem, UE. 
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Scop
Demersul descris în activitatea de mai jos îşi propune să stabilească reguli clare ce trebuie 
respectate de către elevi pe parcursul anului şcolar la orele de psihologie. Scopul stabilirii 
regulilor este acela ca fiecare să se simtă respectat şi în siguranţă.
Grup țintă
Elevii claselor a X-a, clase mixte
Descrierea activității
La începutul fiecărui an şcolar, împreună cu fiecare clasă stabilim anumite reguli care ne oferă 
siguranţă şi predictibilitate. Regulile clasei oferă linii directoare care permit elevilor să știe ce 
se așteaptă de la ei. Regulile trebuie să fie simple, ușor de urmărit și postate undeva pentru ca 
toți elevii să le vadă. Una dintre cheile pentru a scrie reguli eficiente pentru clasă este să fie 
suficient de generale pentru a acoperi o varietate de situații, dar și specifice clasei. Elevii sunt 
mai predispuși să respecte regulile atunci când înțeleg scopul din spatele lor; regulile care par 
excesive sau inutile sunt mai probabil să fie ignorate. Din acest motiv, comunic cu elevii şi 
stabilim împreună regulile şi consecinţele încălcării lor. Regulile stabilite de comum acord cu 
elevii arată în felul următor:
• Sosire la timp : pentru ca clasa să funcționeze fără probleme, toată lumea trebuie să fie la timp 
și gata să înceapă cursul. Elevii care se află în afara ușii și care intră în grabă după ce clopoțelul 
a început să sune vor fi considerați întârziați;
• Opriți telefoanele mobile și dispozitivele electronice;
• Fără mâncare sau băutură.Mâncarea și băutura ar trebui rezervate pentru pauzele dintre ore;
• Aveţi întotdeauna la voi cartea, caietul şi instrumente de scris;
• Aveţi întotdeauna un comportament şi un limbaj politicos atât faţă de profesor cât şi faţă de 
colegi;
• Dacă aveţi neclarităţi, nu aţi înţeles, dacă ceva este confuz, cum ar fi instrucțiunile pentru 
teme întrebaţi profesorul
Pentru a avea efect respectarea regulilor trebuie urmărită constant şi dacă situaţia o cere 
aplicate consecinţele stabilite şi asumate împreună.
Resurse
Coală albă, marker
Rezultate
Ca urmare a stabilirii unor reguli clare la începutul anului, care au fost acceptate şi asumate 
de elevi atmosfera în clasă va fi una calmă, de respect şi siguranţă. Fiecare înţelege care sunt 
aşteptările profesorului şi ce riscă dacă regulile sunt încălcate. Prin aplicarea regulilor în mod 
unitar, constant şi justificat oferă un sentiment de siguranţă tuturor elevilor din clasă.

“Poate elevul meu a așteptat întregul sfârșit de săptămână să-mi revadă zâmbetul.”

REGULI CLARE PENTRU CLASE INCLUZIVE

Ramona-Maria Pop
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EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ –
 ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM MAI EFICIENT

Ramona-Maria Pop

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
La finalul activităților elevii vor asimila strategii eficiente de comunicare și relaționare în 
context școlar prin colaborare, sprijinindu-se reciproc și învățând unii de la alții. Demersul 
incluziv visează dezvoltarea competențelor de comunicare, valorizând toți elevii din clasă.
Grup țintă
 Activitățile se adresează elevilor români și maghiari din clasele mixte de la profilul servicii.
Descrierea activității
- activitățile propuse se bazează pe comunicare, elevii trebuie să fie activi
- pentru început se lansează întrebarea: Cum învăț eu?, întrebare care va constitui tema 
dezbaterii în cadrul activităților
- fiecare elev își prezintă propria metodă de învățare pornind de la obiectivul comun, promovarea 
examenului de bacalaureat la limba și literatura română
- sunt colectate toate metodele prezentate și se trece la dezbaterea prin argumentare pro și 
contra a metodelor de învățare
- pentru îmbunătățirea performanțelor școlare sunt selectate cinci metode de învățare agreate 
de toți participanții la dezbatere
- la următoarele întâlniri sunt prezentate concluziile învățării prin metodele alese.
Resurse
-materiale: flipchart, coli de hârtie, markere 
colorate, cartoane colorate
- umane: elevii claselor mixte de la profilul 
servicii, profesorii de specialitate
- temporale - ore de curs, activități 
extracurriculare
Rezultate
Ca urmare a participării elevilor la aceste 
activități au fost alese cele mai eficiente metode 
de învățare pentru fiecare dintre ei, alegere care 
va duce la îmbunătățirea performanțelor școlare 
pentru elevii claselor mixte de la profilul servicii 
la examenul de bacalaureat.
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Scop
Activitatea prezentată şi-a propus creşterea eficienţei comunicării interpersonale prin 
conştientizarea propriilor strategii de comunicare, prin identificarea principalelor bariere 
care pot apărea în procesul de comunicare şi a modalităţilor de depăşire a acestora. Rolul 
comunicării este esenţial în obţinerea la nivelul clasei de elevi a unui mediu incluziv.
Grup țintă
Elevi din clase mixte 
Descrierea activității
Activitatea a început cu un exerciţiu de energizare: „Gustul modului în care eu comunic”. 
S-au pun într-un coș următoarele: o lămâie, un măr, o portocală, o nucă, o ceapă și un cartof. 
Elevii au primit următoarea instrucțiune: imaginați-vă că modul în care comunicați cu cei 
din jur ar avea gustul și proprietățile fructelor și legumelor din coș. Încercați să atribuiți 
fiecărui fruct/legume din coș un mod de comunicare (lămâia – acru; mărul – dulce; portocala 
- și acră și dulce; nuca- dură, tare, autoritate, abordare dificilă; ceapa- iritantă, usturătoare; 
cartoful – neutru, indiferență). Elevii au primit câte un bilețel, care conţinea o afirmație 
(ex: Comunicarea mea cu părinții este.....; Comunicarea mea unii colegii este...; etc.) și au 
ales un fruct sau o legumă care să sugereze modul în care ei comunică cu persoana de pe 
bilet, explicând totodată alegerea făcută. Apoi am analizat împreună schema procesului de 
comunicare şi am concluzionat că procesul de comunicare poate fi perturbat de anumiți 
factori care constituie bariere în comunicare O barieră în calea comunicării este un obstacol 
în realizarea unei comunicări eficiente. Aceste bariere pot produce efecte nedorite, generează 
blocaje în comunicare. Este important să le conștientizăm pentru a le evita pe viitor și pentru 
a avea o bună comunicare cu cei din jur. În continuare elevii au fost împărţiţi pe grupe având 
la dispoziţie o fişă informativă cu principalele bariere în comunicare. Fiecare grup a avut de 
identificat şi prezentat prin modalităţi diferite (sub forma unui talk-show, unui spot radio, a 
copertei unei reviste, a unui vlog) cum pot fi depăşite aceste bariere în comunicare.
Resurse
Un coș cu fructe, fișă informativă, coli albe, instrumente de scris
Rezultate
Ca urmare a activităţii descrise elevii au reuşit să conştientizeze modul în care comunică cu 
diverse persoane, să recunoască barierele care pot apărea în procesul de comunicare şi să 
identifice într-o manieră colaborativă, interesantă chiar distractivă modalităţi de depăşire a 
barierelor în comunicare. O comunicare eficientă înseamnă o înţelegere corectă a mesajului, o 
cunoaştere mai bună a interlocutorului acestea fiind incompatibile cu stereotipul, prejudecata, 
generalizarea şi premise pentru gândirea critică, acceptarea diversităţii şi incluziunea socială.

“Viitorul lumii se află în clasa mea astăzi.”

BARIERE ÎN COMUNICARE

Ramona-Maria Pop
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METODA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE RECIPROCĂ

Ramona-Maria Pop

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Activitatea descrisă a urmărit înţelegerea de către elevi a conceptelor din lecţia „Motivaţia”(să 
definească motivaţia, să cunoască tipurile de motivaţie, să recunoască structurile motivaţionale, 
să identifice rolul motivaţiei în activitatea omului) precum şi descoperirea unor strategii noi de 
învăţare şi de predare a informaţiilor către colegii lor. S-a urmărit implicarea activă a tuturor 
elevilor, indiferent de particularităţile individuale, cu scopul maximizării performanţei de 
învăţare prin cooperare.
Grup țintă
Elevi din clasa a X-a, clase mixte 
Descrierea activității
Pentru această lecţie am folosit metoda de predare-învăţare reciprocă.Această metodă 
presupune învăţarea lecţiei, în grup de către elevi sub supravegherea profesorului, concluziile 
fiind prezentate frontal. Este o metodă care pune elevii în postura de profesor care predă altora 
fiind diminuată astfel distanţa profesor – elev, creând un climat educaţional mult mai favorabil 
învăţării.
Elevii au fost împărţiţi în grupe de câte 4, în care fiecare a avut un rol un rol bine definit. 
Fiecare grupă a avut de citit lecţia, şi de îndeplinit sarcini specifice pentru fiecare rol din grup. 
Rolurile din fiecare grupă au fost:     
● rezumatorul – sarcina lui a fost face un scurt rezumat al textului citit;
● întrebătorul – a trebuit să formuleze 5 întrebări pe marginea textului şi să noteze răspunsurile 
colegilor din grupă ;
 ● clarificatorul -  a trebuit să întocmească o listă de cuvinte şi expresii necunoscute, iar apoi 
folosindu-se de cunoştinţelesale sau ale celor din grupa să le clarifice
 ● prezicătorul - în colaborare cu ceilalţi trebuia să găsească modalitîţi şi contexte de aplicare 
a cunoştinţelor aflate
După aproximativ 20 de minute fiecare grup şi-a prezentat concluziile iar celelalte grupuri 
au putut face observaţii şi completări.Această metodă este foarte potrivită pentru studierea 
textelor literare şi ştiinţifice.Elevii aceleiaşi grupe vor colabora în înţelegerea textului şi în 
rezolvarea sarcinilor de lucru. În cadrul grupului restrâns eelvii vor avea mai multă încrederă 
să pună întrebări şi să-şi clarifice aspectele neclare. 
Resurse
Manual, fişă de lucru pentru fiecare grupă
Rezultate
Ca urmare a activităţii descrise elevii au reuşit să cunoască ce este motivaţia, care sunt tipurile 
de motivaţie, care sunt structurile motivaţionale şi care este rolul motivaţiei în activitatea 
omului. Prin folosirea metodei de predare-învăţare reciprocă elevii au reuşit să descopere noi 
strategii de învăţare, prin „predarea” conţinuturilor reuşind să le înţeleagă mult mai bine.
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Scop
Acestă activitate îşi propune să prezinte elevilor principiile toleranţei, să-i ajute pe aceştia să-şi 
dezvolte o atitudine pozitivă de acceptare a diversităţii, a multiculturalităţii, atitudine necesară 
promovării unui mediu incluziv.
Grup țintă
Trei clase de-a X-a având în componenţa lor elevi români, maghiari şi de alte etnii.
Descrierea activității
Activitatea s-a desfăţurat pe parcursul separat cu fiecare clasă în timpul unei ore de curs. 
Pentru evaluarea iniţială a cunoştinţelor şi atitudinilor elevilor privind conceprul de 
toleranţă elevii au completat un quiz pe aplicaţia Quizizz (https://quizizz.com/admin/
quiz/61922cd6cc08a9001d1c0130). Au urmat prezentarea unor materiale informative: o 
prezentare PowerPoint conţinând Declaraţia principiilor toleranţei proclamată şi semnată 
de statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 
noiembrie 1995 şi un material video (https://www.youtube.com/watch?v=EpQLG4fCEi). 
Prezentarea materialelor informative s-a realizat interactiv, elevii fiind provocaţi să răspundă 
la întrebări şi să se gândească la diferite exemple. La sfârşitul activităţii elevilor le-a fost 
aplicat încă odată quiz-ul de la început. Performanţa elevilor a fost mult îmbunătăţită. Ca 

şi temă de casă elevii au avut de realizat desene, 
afişe, scurte prezentări ppt. care să conţină mesaje 
de promovare a toleranţei şi pe care să le încarce 
într-un padlet. Acesta reprezentând produsul final 
al activităţii. Padlet-ul realizat de către elevi a fost 
ulterior promovat pe platforma Teams pe un canal la 
care au acces toţi elevii liceului. (https://padlet.com/
ramona81pop/kbi894746xmxmfic) 
Resurse
Resursele materiale folosite au fost: laptop, video 
proiector, coli fip-chart, markere.
Rezultate
Ca urmare a participării la această activitate elevii 
şi-au îmbogăţit cunoştinţele privind semnificaţia 
conceptului de toleranţă şi au conştientizat mai 
bine importanţa unei atitudini tolerante care est o 
atitudine activă generată de recunoașterea drepturilor 
universale ale persoanei umane și libertăților 
fundamentale ale altora. 

“Progresul nu este întotdeauna măsurat pe hârtie.”

SĂ VORBIM DESPRE TOLERANŢĂ 

Ramona-Maria Pop
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STABILIREA REGULILOR CLASEI

Lia Bianca Berbecar-Chiș

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Această activitate are ca scop integrarea elevilor în clasa și conștientizarea faptul că ei vor 
beneficia de aceleași drepturi și responsabilități, indiferent de originea lor, etnia de care aparțin.
Grup țintă
Elevii claselor a IX a, profil real și uman.
Descrierea activității
Această activitate se desfășoara în prima ora din clasa a IX a, în care le pezint regulile clasei 
dupa care se vor desfășura orele, reguli ce vor fi notate pe ultima pagină din caiet, urmând ca 
ei să își exprime propria opinie.
Aceste reguli sunt valabile pentru fiecare elev în parte, indiferent de etinie sau statutul social. 
Se evită astfel discrimainarea sau părtinirea pentru o anumita categorie de elevi.
Regulile clasei sunt:
1. Obligatoriu la ora: caietul, manualul, portofoliul.
2. Folosirea telefonului în cadrul orei, doar în scop educativ.
3. Respectul, o calitate obligatorie în cadrul orelor de LOGICA, ARGUMENTARE ȘI 
COMUNICARE.
4. Notele sunt de la 1 la 10.
5. Atmosfera placută, un alt aspect important ce trebuie regăsit în cadrul orei; însă pentru 
aceasta trebuie să colaborăm cu toții, atât prin 
vorbire cât și prin comportament.
Resurse
Principalele resurse sunt: caietul, pix/stilou, 
tabala, marker.
Rezultate
Rezultatele sunt frumoase în sensul că: 
- elevii se simt egali în drepturi și responsabilități, 
- se evită discriminarea,
- se conștientizează ideea că fiecare elev în parte 
are un rol deosebit în clasă.
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Scop
Această activitate are ca scop o mai bună integrarea a elevilor în clasă prin cunoașterea 
unor caracteristici de ordin național, cum ar fi: portul popular, muzica specifică, o parte a 
gastronomiei, artă, cultură, scriitori și operele acestora. De asemenea activitatea pune accentul 
și pe dialogul multicultural.
Grup țintă
Elevii caselor a XII a, profil real și uman, secția româna și secția maghiară.
Descrierea activității
Cu ocazia proiectului “Ziua Toleranței”, o parte din elevii claselor a XII a, atât de la secția 
maghiara cât și de la secția română sunt împărțiți pe grupe, fiecare grupă are un lider și iși 
prezintă activitatea. Activitățile conțin următoarele repere:
1. Descrierea portului popular.
2. Muzică – evidențierea a doua, trei piese sau cântăreți cunoscuți, atât de către elevii maghiari 
cât și de către elevii români.
3. Gastronomie – prezentarea a doua sau trei mâncăruri tradiționale.
4. Poezie – alegerea a doi sau trei autori despre care se vor da câteva detalii cu privire la 
operele lor, bibliografia acestora precum și impactul lor asupra generației actuale.
Aceste activități sunt însoțite de imagini și materiale audio-video.
Resurse
Internet, foi A4, foi de flipchard, marker, carioci, 
tablă.
Rezultate
Elevii s-au simțit foarte bine prezentându-și fiecare 
grupă materialele proprii. Atât elevii maghiari cât 
și cei români au apreciat munca depusa de fiecare 
în parte. Ei și-au cunoscut unii altora mai bine 
obiceiuriele, tradițiile și alte caracteristici din punct 
de vedere al naționalității. Elevii au concluzionat 
că, deși suntem diferiți (din punct de vedere al 
obiceiurilor, al tradițiilor, a culturii) putem fi uniți 
prin faptul că apreciem valorile fiecărei naționalități.

“Uneori cei mai inteligenți elevi eșuează la testele standardizate pentru că nu au mintea 
standardizată”

UNITATE ÎN DIVERSITATE

Lia Bianca Berbecar-Chiș
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MINI-DICȚIONAR SOCIOLOGIC

Lia Bianca Berbecar-Chiș

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Scopul acestei activități este de ai face pe elevii claselor a XI-a, atât maghiari cât și români să 
colaboreze între ei, sa fie uniți și să conlucreze împreună.
Grup țintă
Elevii claselor a XI a profil umanist.
Descrierea activității
În cadrul profilului umanist, în clasa a XI a, se studiaza disciplina Sociologie. Elevii au fost 
împărțiți pe grupe, fiecare grupă a fost compusă atât din elevi maghiari cât și din elevi români. 
Am ales câțiva termeni importanți ai disciplinei iar fiecare grupă a primit lista de termeni/
cuvinte și a trebuit să îi definească atât în limba română cât și în limba maghiară.
Acești termeni/cuvinte au fost: 
Sociologie
Națiune
Chestionar
Interviu
Relații sociale
Grup social
Marginalizare
Coeziune socială
Valoare
Familie
Socializare
Școală
Discriminare
Prejudecăți
Comportament pro-social și anti-social.
Resurse
Principalele resure au fost: foi A4, caiete, carioci, internet, manual, tabla, marker.
Rezultate
Elevii au colaborat împreună, au muncit împreuna pentru realizarea activității și au pus accentul 
pe comunicarea asertivă. Aceștia și-au îmbogățit elemente de limbaj și de vocabular al limbii 
române, specifice domeniului sociologiei.

23



Scop
Scopul acestei activități este incluziunea socială, adică de a-i determina pe elevi să lucreze 
împreună, să comunice deschis unii cu alții, să se apropie unii de alții și să se aprecieze 
reciproc..
Grup țintă
Elevii claselor a XII a de la profilul real cât și umanist, secția română și maghiară.
Descrierea activității
Elevii sunt împărțiți pe grupe, fiecare grupă are un purtator de cuvânt ce la final va prezenta 
proiectul grupei în fața celorlalți. Fiecare grupă este alcătuită atât din elevi români cât și 
maghiari. Fiecare echipă primește câte o personalitate emblematică din domeniul logicii, a 
sociologiei și a filosofiei. După primirea subiectelor, elevii lucrează împreună și comunică unii 
cu alții pentru realizarea sarcinii de lucru. După găsirea informațiilor utile din manual sau cu 
ajutorul internetului, elevii traduc și în limba maghiară aceleași informații ca în limba română.
 Personalitățile emblematice sunt:
Logicieni: 
1. Rudolf Carnap
2. Leonard Euler
3. Giuseppe Peano
4. Boethius
Sociologi:  
1. Dimitrie Gusti
2. Auguste Comte
3. Chaeles Cooley
4. Emile Durkheim
Filosofi:
1. Lucian Blaga
2. Mircea Eliade
3. Aristotel
4. Platon
Resurse
Principalele resurse sunt: surse online de informare, foi A4, foi de flipchart, carioci, tablă, 
marker.
Rezultate
Elevii au colaborat unii cu alții, au lucrat împreună pentru realizarea sarcinii de lucru și s-a pus 
accentul pe dialogul multi-cultural.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

PERSONALITĂȚI EMBLEMATICE DIN DOMENIUL 
DISCIPLINELOR ȘTIINȚELOR UMANISTE

Lia Bianca Berbecar-Chiș
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MASA ROTUNA- DEZBATERI PE TEME FILOSOFICE

Lia Bianca Berbecar-Chiș

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Scopul acestei activități este de ai ajuta pe elevi să lucreze împreună, să colaboreze unii cu alții 
și sa își exprime opuniile în propria limbă.
Grup țintă
Elevii claselor a XII a profil real cât și umanist, atât de la secția maghiară cât și de la secția 
română.
Descrierea activității
Elevii sunt împărțiți pe grupe, fiecare grupă primește tin timp o temă pentru a căuta informații. 
Grupele sunt mixte, fomate atât din elevi români cât și din elevi maghiari. Elevii trebuie sa 
lucreze împreună și să comunice unii cu alții pentru a-și cauta informații și ulterior aceste 
informații trebuie prezentate în fața celorlalți. Materialele și informațiile găsite vor fi prezentate 
atât în limba româna cât și în maghiară.
Temele de discuție sunt:
Omul- creație versus evoluție
Drepturile omului
Etica aplicată- avort versus eutanasie
Temele de discuție pot fi susținute și de diferite materiale audio- video, ca de exemplu anumite 
filme realizate din realitate. Exemple de filme luate în discuție sunt:
Lista lui Schindler
Evadare din Sobibor
Miracol in celula 7
Fără armă în linia întâi
La vita e bella
Hoțul de cărți
Băiatul cu pijamale în dungi
The zookeeper’s wife
Resurse
Principalele resurse sunt:internetul, foi A4, carioca, marker, tabla. 
Rezultate
Elevii au colaborat unii cu alții pentru realizarea întregii activități. Temele au trebuit pregătite 
din timp, aspect ce i-a determinat să lucreze împreună și în afara orelor de curs. S-a pus 
accentul pe dialogul multicultural și intercultural.
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Program de formare pentru cadre didactice organizat de Europass Teacher Academy, Nisa, 
Franța în perioada 06 09 2021 – 11 09 2021.

Participanți:
Judit Vig
Liliana Pașca
Claudia Crăciun

Competențe acumulate:

Identificarea diversității din clasă și a barierelor care se pot forma în rândul elevilor clasei 
din cauza acesteia.
Utilizarea diferitelor aplicații web capabile să promoveze incluziunea în orice context 
educațional.
Promovarea practicilor de învățare alternative, care promovează incluziunea.
Dezvoltarea priorităților și aplicarea de intervenții pedagogice și curriculare într-o clasă 
diversă.

DESIGNING INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENTS
-ILE- TO SUPPORT ALL STUDENTS (DILES)



OUR – CD / OUR CULTURAL DIVERSITY
ZIAR ȘCOLAR MULTICULTURAL

Judit Zsuzsi Vig

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Scopul editării ziarului școlar multicultural, Our – CD (acronimul CD provine de la Cultural 
Diversity), este de a promova diversitatea culturală din școala noastră. Astfel elevii de etnie 
maghiară și română au avut șansa să aprecieze patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei 
elevii de diferite etnii. Această activitate a creat un mediu de cooperare între elevi de diferite 
etnii și a promovat respectul și toleranța.
Grup țintă
Elevi români și maghiari din școala noastra, cadre didactice români și maghiari, comunitatea 
locală.
Descrierea activității
Articolele scrise de către elevi din clasele a IX-a A și a X-a C, ating teme de interes general 
pentru orice cultură, cum ar fi elemente de istorie, literatură, muzică, sport, tradiții si obiceiuri, 
precum și personalități din diferite domenii. Elevii au ales să scrie articole interesante despre 
teme comune. Astfel, elevi din clasa a X-a C au scris articole în limba engleză, elevii clasei 
a IX-a A, secția română au scris articole în această limbă, iar elevii clasei a IX-a A, secția 
maghiară au scris articole corespunzătoare limbii maghiare. În paginile ziarului,elevii au 
prezentat proiectulul eTwinning – MaIL (Alfabetizarea Media și Informațională), proiect în 
care Școala noastră este parteneră cu școli din Grecia, Italia, Polonia și Croația și în cadrul 
căruia elevi din clasele a a IX-a A, a X-a C și a XI-a C, au avut posibilitatea să realizeze 
activități interesante, de nivel european. 
Resurse
Resurese materiale pentru editarea ziarului multicultural, Our – CD / Our Cultural Diversity. 
Laptop, calculator, consumabile. 
Rezultate
Elevii au descoperit în colegii lor nişte persoane minunate, cu care se pot realiza nişte 
schimburi culturale deosebite. Comunicarea de orice fel, în cazul acesta comunicarea scrisă, a 
generat toleranță și a transformat școala într-o comunitate 
academică primitoare, o comunitate școlară incluzivă 
bogată în căldură și respect pentru toți membrii săi. A 
format deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale care 
trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea 
celorlalte culturi cu care vin în contact. Elevii au învățat să 
conviețuiască în mod constructiv, să accepte și să aprecieze 
diferențele ca “valori”.
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Scop
Obiectivele acestei activități din cadrul proiectului eTwinning, Have you got MaIL? 
(Alfabetizarea Media și Informațională) sunt: dezvoltarea valorilor și atitudinilor sănătoase în 
ceea ce privește respectul față de migranți, refugiați și membrii multiculturali ai societăților 
promovate în mass-media, creșterea interesului elevilor prin participarea activă la activități 
legate de viața reală. Elevii având șansa să-și impună identitatea europeană.
Grup țintă
Elevi români și maghiari din școală, cadre didactice române și maghiare, comunitatea locală.
Descrierea activității
Elevii au discutat despre ce implică să fi migrant sau refugiat, aspectele pozitive și / sau negative. 
Apoi au vizitat pagini web de pe site-urile oficiale ale Europeana.eu pentru a explora câteva 
dintre imaginile și poveștile imigranților și refugiaților din viața reală. Împărțiți pe grupe, 
elevii au creat personaje fictive și au compus povestea lor de imigrare sau refugiere, alegând 
un obiect, o fotografie, sau o scrisoare care ar putea deveni parte a Colecției De Migrație 
Europeană. Elevi români și maghiari din școala noastră, împreună cu elevi din Grecia au creat 
echipe transnaționale și au lucrat împreună la sarcina finală: Migration Story Post, unde fiecare 
echipă transnațională a folosit un padlet pentru a propune idei în vederea realizării sarcinii date 
și apoi în colaborare, au scris povestea finală despre migrație sau refugiere. Produsul final a 
fost încărcat într-un document Google. 
Resurse
Laptop, calculator, telefon mobil, video proiector. 
Rezultate
Elevii au lucrat în grupuri transnaționale pentru a posta povestea lor de imigrare sau refugiere, 
înțelegând aceste probleme și cum să le abordeze. Lucrând în echipe au învățat să se respecte 

reciproc, și-au îmbunătățit 
competențele lingvistice în limba 
română (descriere, narațiune, 
argumentarea, raționamentul), 
în special elevii de etnie 
maghiară; abilitățile sociale și 
de colaborare: respect reciproc, 
lucru în echipă, flexibilitate, 
adaptabilitate, responsabilitate 
pentru produsele finale. Elevii 
au devenit mai conștienți de sine 
și mai empatici față de migranți 
și refugiați.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

MIGRANȚI ȘI REFUGIAȚI: O PERSOANĂ, UN OBIECT, O 
POVESTE

Judit Zsuzsi Vig
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STEREOTIPURI ȘI PROPAGANDĂ

Judit Zsuzsi Vig

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Obiectivele acestei activități din cadrul proiectului eTwinning, Have you got MaIL? 
(Alfabetizarea Media și Informațională) sunt: înțelegerea termenilor de stereotip și propagandă, 
dezvoltarea unei atitudini mai flexibile faţă de diversitatea culturală în societate; utilizarea 
tehnologiei le-a sporit interesul elevilor, le-a menținut motivația și participarea la un nivel 
ridicat, ținând cont de stilurile de învățare diferite ale acestora. Identificarea tehnicilor folosite 
în propagandă prin mass-media în trecut și investigarea rolului mass-mediei în ceea ce privește 
stereotipurile au fost alte obiective stabilite.

Grup țintă
Elevi români și maghiari din școala noastra, cadre didactice române și maghiare, comunitatea 
locală.
Descrierea activității
Elevii au citit definițiile stereotipului și propagandei din Dicționarul Collins și din Dicționarul 
Cambridge. Apoi au dat exemple de stereotipuri sau propagandă din istorie sau din prezent și 
au completat un scurt sondaj. Următoarea activitate a fost Stereotipuri și propagandă în Istorie 
- Studiu de caz. 21 martie 1942 marchează încarcerarea americanilor japonezi de pe Coasta de 
Vest în lagărele de concentrare. Elevii au citit articole despre acest caz și au avut de răspuns la 
mai multe întrebări. Apoi au realizat o hartă conceptuală pentru a prezenta principalele puncte 
ale încarcerării japonezilor americani din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, subliniind 
modalitățile de propagandă și stereotipurile entice, folosind instrumentul web https://bubbl.
us/. 
Resurse
Laptop, calculator, telefon mobil, video proiector. 

Rezultate
Elevii au înțeles că utilizarea stereotipului este nedreaptă fată de individul respectiv deoarece 
este posibil ca ipotezele să nu se verifice în cazul său și că nedreptatea este cu atât mai mare 
atunci când stereotipurile se transformă în comportamente. Elevii au realizat că prejudecățile 
implică atitudini sau emoții negative fată de reprezentații unui grup. Totodată au conștientizat 
faptul că trebuie să fie vigilenți la ce citesc sau văd în mass-media, și să aibă relaţii pozitive cu 
oamenii de alte culturi, astfel surmontând „conflictele interculturale”. Și-au dezvoltat abilitățile 
de gândire critică despre știrile false, propagandă și stereotipuri și alte pericole generate de 
neinformare și dezinformare în timp ce analizează și sintetizează resursele media din prezent 
și din trecut. Multe dintre instrumentele folosite și abilitățile dezvoltate, vor fi, de asemenea, 
utile pentru elevi după ce vor termina școala, mai târziu în profesia lor, sau la nivel personal, 
ca cetățeni ai secolului 21.
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Scop
Obiectivele acestei activități din cadrul proiectului eTwinning, Have you got MaIL? 
(Alfabetizarea Media și Informațională) sunt: dezvoltarea gândirii critice și a creativității, 
dezvoltarea unor aptitudini legate de rezolvarea problemelor (brainstorming, analiză-
sintetizare-interpretare, gândire inovativă, rezolvare), exprimarea opiniei și a sentimentelor, 
dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română și în limba engleză, precum și 
înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul bazat pe o 
informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura etnică a celuilalt.
Grup țintă
Elevi români și maghiari din școala noastra, cadre didactice români și maghiari, comunitatea 
locală.
Descrierea activității
Elevii au citit “Poezia nu pot spune”, scrisă de Nellie Wong, despre stereotipurile etnice din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ei au ales un CUVÂNT care le-a captat atenția, 
o FRAZĂ care i-a marcat și o PROPOZIȚIE care a fost semnificativă pentru ei. Apoi, au 
postat un mesaj care să conțină cuvintele alese de ei, precum și opinia lor despre poezie sau 
sentimentele pe care le-au avut după ce au citit-o. 
Resurse
Laptop, calculator, telefon mobil, video proiector. 
Rezultate
Elevii au devenit creatori media digitali pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la 
propagandă, și stereotipuri. Elevii au învățat că valorificarea diversităţii permite toleranţa; 
conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza 
într o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. Ei au conștientizat că trebuie să înveţe 

să trăiască şi să interactioneze 
pozitiv în această lume diversă. 
Elevii de etnie maghiară și-au 
dezvoltat abilitățile de exprimare 
în limba română, atât în vorbire, 
cât și în scris. Această activitate 
a facilitat relațiile interculturale, 
a contribuit la formarea și 
intensificarea atitudinii de 
toleranță, de acceptare a celuilalt.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

POEZIE ÎMPOTRIVA STEREOTIPURILOR ȘI PROPAGANDEI

Judit Zsuzsi Vig
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SĂ LUPȚI ÎMPOTRIVA AGRESIVITĂȚII
 CIBERNETICE PRIN POEZIE

Judit Zsuzsi Vig

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Obiectivele acestei activități din cadrul proiectului eTwinning, Have you got MaIL? (lfabetizarea 
Media și Informațională) sunt: dezvoltarea competențelor de scriere creatoare, dezvoltarea 
competențelor de comunicare în limba engleză, conștientizarea unui comportament agresiv, 
precum și creşterea respectului, înțelegerii și solidarității între indivizi și grupuri etnice.
Grup țintă
Elevi români și maghiari din școala noastră, cadre didactice române și maghiare, comunitatea 
locală
Descrierea activității
Elevii s-au folosit de abilitățile artistice și de inspirație pentru a lupta împotriva agresiunii 
cibernetice, compunând poezii pornind de la întrebarea: ce i-ai spune unui agresor cibernetic? 
Elevii au discutata în prealabil despre pericolele agresivității cibernetice. Elevilor li s-a cerut 
să scrie în primul vers un substantiv (“Bully sau CyberBully”), in cel de-al doilea vers au 
scris două adjective care descriu acest substantiv, în cel de-al treilea vers au folosit un verb 
și un adverb pentru a descrie substantivul, următorul vers trebuia să conțină o comparație, și 
ultimul vers conținea o dorință legată de substantivul dat. Elevii au publicat poeziile pe pagina 
proiectului eTwinning. 
Resurse
Laptop, calculator, telefon mobil, video proiector. 
Rezultate
Elevii au învățat să recunoască și cum să acționeze în cazul unei agresivități cibernetice de 
orice natură, rasă, etnie, religie, etc. Au învățat că această scriere creativă se concentrează pe 
creșterea gradului de conștientizare a impactului pe care acest tip de comportament online îl 
are asupra sănătății destinatarului, asupra relațiilor sociale și multe altele. Au conștientizat 
valorile pozitive ale diversității 
culturale, precum și necesitatea 
luptei împotriva agresivității 
cibernetice, a rasismului și a 
discriminării.
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Scop:
1. Dezvoltarea competențelor sociale și a sentimentelor de compasiune față de semeni;
2. Implicarea copiilor și a părinților în acțiuni caritabile;
Strângerea de dulciuri care au fost donate Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistică Șimleu Silvaniei care prin reprezentanții Crucii Roșii le vor împărți copiilor din 
familii vulnerabile.

Grup țintă
Elevii claselor: 9C, 9E, 9F, 10B, 10C, 10F, 11A, 11E, 11F, 12B, 12D, 12C și 12F de la Colegiul 
Naţional „Simion Bărnuţiu”.

Descrierea activității
În dorinţa de a aduce pe chipul şi în sufletul unor astfel de copii puţină bucurie am încercat 
să mobilizăm elevii şi cadrele didactice, care prin efortul lor să contribuie la realizarea unor 
pachețele care au fost donate mai multor familii în preajma sărbătorilor de Crăciun.

Resurse
Umane (elevi, cadre didactice), materiale 

Rezultate
Fiecare clasă implicată în proiect a desemnat doi-trei reprezentanţi care au strâns dulciurile 
colectate, le-au sortat și împachetat în școală, apoi au fost predate reprezentanţilor CNIPT şi 
Crucea Roşie, pe baza unui proces verbal.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

ÎMPREUNĂ UMPLEM SACUL MOȘULUI

Claudia Crăciun
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RETHINK PLASTICS CHALLENGE

Claudia Crăciun

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Proiect menit să contribuie la o mai bună înțelegere a problemelor din lumea reală, elevii 
învață prin sarcini active, autentice, de colaborare, bazate pe rezolvarea problemelor.
Elevii colaborează cu colegii lor, lucrând în perechi mixte (români- maghiari), studiind 
impactul utilizării plasticului și realizând proiecte pe diferite teme.

Grup țintă
Elevii clasei a XI a E, profilrea, specializarea Științe ale Naturii.

Descrierea activității
La începutul proiectului elevii se familiarizează cu definiția noțiunii de plastic, de unde vine și 
cum se produce, apoi de beneficiile utilizării acestuia, folosind diferite surse de documentare 
(cărți, internet). Identifică tipurile de plastic, obiecte și tipul resursei naturale din care face 
parte.

Resurse
Resurse umane, resurse materiale: diferite tipuri de platic, obiecte confecționate din plastic.

Rezultate
Elevii au învățat despre reciclare și modalitățile de refolosire a plasticului. Aceștia au realizat 
obiecte din materiale reciclate, pe care le-au prezentat și descris în fața clasei, explicând tipul 
de plastic folosit și utilitatea obiectului rezultat din acesta.
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Scop
,,Adoptă un Copac,, este un program ce are ca scop creșterea suprafeței împădurite din România, 
în special prin plantarea de perdele forestiere și perimetre de ameliorare, dar și reamenajare a 
unor perimetre interioare.. Adoptă un Copac este un program al asociației Viitor Plus.
Grup țintă
Elevii claselor a X a C și a X a D, profil real, specializarea Matematică-informatică (secția 
română și secția maghiară).
Descrierea activității 
-în cadrul campaniei „România plantează pentru mâine”, inițiată de OMV Petrom, în luna 
martie, elevi din cele două clase au depus un formular prin care au primit 100 puieți de brad, 
care vor fi plantați în curtea școlii.
- pentru a înțelege cât mai bine efectele defrișărilor masive din țara noastră, elevii au desfășurat 
împreună sesiuni de informare la clasă, prin vizionarea unor filme documentare, afișe și 
prezentări, toate realizate în limba română.
Resurse
Resurse umane, resurse materiale: video proiector, laptop, hârtie, creioane, puieți, cazma, 
sapă, mănuși, apă.
Rezultate
Ca urmare a desfășurării acestor activități elevii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare, 
de implicare în proiecte care au ca scop rezolvarea unor probleme ale mediului și creșterea 
gradului de educație de mediu. Vrem sa creăm modele și povești de succes, în comunitați mici, 
care să ducă mai departe scânteia unui,,împreună,, la nivel comunitar.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

ADOPTĂ UN COPAC

Claudia Crăciun
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE
 PRIN GEOGRAFIE

Claudia Crăciun

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop:
Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a
 căror utilizare asigură centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate 
în procesul instructiv-educativ pot fi grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 
Pe baza studiilor efectuate, Howard Gardner a ajuns la concluzia că există opt tipuri de 
inteligenţă: lingvistică, logico-matematică, musical-ritmică, spațială, kinestezică, naturalist, 
interpersonală, intrapersonală.

Grup țintă
Elevii din clasa a IX a A profil umanist, specializarea filologie (secția romană și secția maghiară)

Descrierea activității
Inteligența intrapersonală : pornind de la imaginea de mai jos realizează un proiect în care să 
propui un plan de măsuri pentru o ”lume verde”. Descrie cum vezi desfășurarea activităților 
zilnice în acest context.

Resurse: 
Umane (elevi, cadre didactice), materiale (hârtie, stilou, creioane)

Rezultate: 
În urma realizării proiectelor, acestea vor fi prezentate întregii clase, astfel elevii de etnie 
maghiară și-au dezvoltat abilitățile de exprimare în limba română, atât în vorbire, cât și în 
scris.
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Scop:
Lectia a avut drept motto “diversitatea nu este ceva rău, ci un bine” Jhon Stuart Mill.
Mi-am propus ca obiective: definirea conceptului de toleranță, identificarea situațiilor în care 
atitudinea indivizilor, instituțiilor și societăților este toleranța, indentificarea situațiilor în care 
atitudinea indivizilor, instituțiilor și societăților este intoleranța, valorificarea informațiilor 
dobândite la: istorie, geografie și din alte surse de informare; formarea și dezvoltarea unor 
capacități de comunicare, a unor deprinderi corespunzătoare unor atitudini sănătoase, de 
combatere a acțiunilor intolerante de la școală, din familie, din grupul de prieteni.

Grup țintă
Elevii din clasa a X a C, ora de dirigenție

Descrierea activității
Am analizat situații concrete: 
a) poziția ocupată de elev în clasă prin valorificarea datelor despre status-ul de elev;
b) analiza status-ului de fiu, fiica a clarificat situația în familie;
c) prin prezentarea caracteristicilor status-ului și rolului social de prieten, coleg, lider al 
grupului, am analizat situația din grupul de prieteni, colectivul de elevi ai liceului nostru.
Resurse: Umane (elevi, cadre didactice), materiale (hârtie, stilou, creioane)

Rezultate: 
Am demonstrat ca:
1) intoleranța duce la încălcarea libertății și demnității persoanelor prin privarea de libertate, 
marginalizare, persecuție sau chiar suprimare fizică a acelor care se fac “vinovați” de a fi 
diferiți;
2) ideea de superioritate sau a unui grup uman asupra altuia este foarte periculoasă;
3) intoleranța în multe din formele sale este încă prezentă în aproape toate țările și de aceea 
forme ale intoleranței precum discriminarea, rasismul, intoleranța religioasă nu trebuie să 
rămână exclusiv în sfera de preocupari a guvernului, fiecare persoană trebuie să se opună 
oricăror expresii sau acțiuni intolerante;
4) intoleranța este responsabilitate si valoare;
5) intoleranța înseamnă respectul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Ca activitate practică am propus realizarea unui portofoliu pe tema “Toleranța – intoleranța 
etnică in societatea contemporană”.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

DE CE AVEM NEVOIE DE TOLERANȚĂ ÎN SOCIETATE?

Claudia Crăciun
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DETERMINAREA TIPURILOR DE INTELIGENȚĂ

Liliana Pașca

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop 
In anul 1983 psihologul american Howard Gardner a lansat teoria inteligențelor multiple, 
potrivit căreia ne naștem cu 8 tipuri de inteligență. In cursul vieții devin predominante doar 
trei sau patru, care ajung să definească personalitatea unui individ precum si relațiile acestuia 
în societate, succesul personal și profesional. Astfel pentru realizarea unor activități educative 
eficiente am luat în considerare determinarea stilurilor de învățare eficiente pentru fiecare elev, 
deoarece fiecare individ se dezvoltă pe parcursul întregii vieți și ajută profesorul să presteze o 
educație cu rezultate pozitive.

Grup țintă: 
Elevii clasei a IX-a E care provin din diferite familii ca și etnie, religie, profesii ale părinților, 
mediu, nivel de pregătire.

Descrierea activității: 
Elevii vor răspunde la un chestionar de determinare a inteligențelor multiple, marcând cu X 
răspunsul considerat potrivit pentru fiecare în parte, iar la final interpretează rezultatul obținut 
prin însumarea punctajelor aferente răspunsurilor considerate definitorii. Anexat chestionarului 
sunt descrise cele 8 tipuri de inteligente și tehnici de dezvoltare a acestor inteligențe. Astfel 
elevii își însușesc tipurile de inteligentă care predomină în personalitatea lor, de care vor ține 
cont în dezvoltarea lor personală și profesională.
Resurse : Chestionare, creioane, material informativ.

Rezultate:
Elevii au fost încântați să descopere ce tip de inteligențe le sunt predominante, să își descopere 
abilitățile pe care le dețin și ce ar putea face în continuare pentru dezvoltarea personală, 
alegerea unei profesii. Am descoperit toate tipurile de inteligențe : predomină inteligența 
logică-matematică, kinestezică, interpersonală, muzicală iar cea naturalistă și intrapersonală 
apare doar la doi elevi. Când profesorul cunoaște dificultățile elevilor și predă pentru ca elevii 
să înțeleagă, elevii acumulează experiențe educaționale pozitive și abilități de rezolvare a 
problemelor din viața reală. 
De exemplu, atunci când elevii se confruntă cu dificultăți verbale, ei pot încerca o abordare 
vizuală a cuvintelor. 
Elevii vor dezvolta în timp creșterea gradului de conștientizare a stilurilor lor de învățare și 
participă la managementul propriului proces de învățare. 
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Scop
Recunoașterea structurilor și funcțiilor organismului uman, a corelației dintre mediul de viață 
și particularitățile organismului, consolidarea cunoștințelor și noțiunilor specifice biologiei, 
rezolvarea unor situații problemă, diagnosticarea cauzelor, prevenirea unor afecțiuni, 
comunicare, dezvoltarea abilităților TIC, colaborare în echipă, ajustarea golurilor în pregătirea 
pentru examenul de bacalaureat, organizarea timpului de lucru și studiu.

Grup țintă
Elevii clasei a X-a, a XI-a profil real specializarea științe ale naturii.

Descrierea activității 
Elevii,în grupe de câte trei, vor realiza o prezentare a unei teme din capitolele programei de 
examen de bacalaureat la disciplina Anatomie, fiziologie, genetică și ecologie umană, unde vor 
fi descrise, anatomia și fiziologia unui aparat al organismului uman, noțiuni de patologie umană, 
prevenire, trei aplicații din modele de itemi propuși în programele de bacalaureat și rezolvarea 
acestora, utilizând competențele TIC, matematice, de comunicare scrisă, prezentare orală, 
fie utilizând aplicația Kahoot, Canva, PowerPoint, Padlet. La finalul prezentării proiectelor, 
fiecare elev primește o notă în funcție de calitatea proiectului prezentat, respectarea etapelor 
acestuia și profunzimea concluziilor, originalitatea acestora.

Resurse
Laptop, internet, manuale școlare în vigoare, programa de bacalaureat, modele de subiecte de 
bacalaureat propuse pentru antrenament de M.E.N.

Rezultate 
Elevii sunt dornici de a lucra în echipă, de a colabora în realizarea unui proiect, deoarece în 
această clasă este o diversitate de elevi de diferite naționalități, din diferite medii sociale, elevi 
cu părinți plecați în străinătate. Avantajele muncii în echipă a unor elevilor mai leneși este 
că vor fi mai motivați, vor relaționa și comunica mai bine. La unii elevi se observă tendința 
de autodepășirea, ruperea barierelor sociale, religioase, iar abordările diverse în realizarea 
proiectului determină creșterea încrederii în asimilarea rapidă a informației, precum și 
câștigarea timpului în comunicarea online, deoarece documentarea și realizarea proiectului 
permite acest lucru.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

INTERDISCIPLINARITATE ÎN EVALUARE
LA DISCIPLINA BIOLOGIE

Liliana Pașca
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EXCURSIA DE DOCUMENTARE

Liliana Pașca

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare, fixarea a termenilor din domeniul biologiei, 
recunoașterea unor specii de organisme animale nevertebrate, vertebrate, de documentare, de 
utilizare a abilităților digitale pentru realizarea unui film documentar, dezvoltarea abilităților 
sportive, organizarea personală, sudarea colectivului de elevi unde este o diversitate 
lingvistică, religioasă, socială mare, pentru integrarea în viața colegiului, eliminarea barierelor 
de comunicare.

Grup țintă
Elevii claselor a IX-A,B,E, diriginții claselor.

Descrierea activității
Excursia de documentare este organizată la finalul parcurgerii capitolului Diversitatea lumii 
vii la clasa a IX-a,cu scopul fixării noțiunilor prezentate în acest capitol, recunoașterea 
diferitelor specii de organisme animale la Muzeul Zoologic, Vivariul Facultății de biologie 
a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, ”Geko Park”- parcul de aventură și grădina 
zoologică, pentru realizarea unui proiect în care elevii vor prezenta 20 de specii de organisme 
la alegere, despre care vor menționa mediul de viață particularitățile de adaptare la acel mediu, 
modul de nutriție, utilizând diferite aplicații PowerPoint, Canva, Prezzi, pe un fond muzical, 
cu denumirile științifice în limba latină. Relaxare cu hidrobicicleta pe lacul ” Chios” din 
municipiul Cluj-Napoca și masa pe terasa localului, ședință foto la final.

Resurse 
Documentația specifică excursiei, programul, partea financiară, transport, laptopuri, fotografii.

Rezultate
Ca urmare a acestei activități elevii au realizat proiecte deosebite, au legat noi prietenii, 
au muncit în echipă pentru realizarea filmelor documentare utilizând aplicația Canva,în 
procent de 85%, restul utilizând PowerPoint și Prezi,un elev, au socializat într-o atmosferă 
de bucurie,au cântat. La activitățile sportive au participat un sfert din cei anunțați anterior, 
frica de înălțime, condiția fizică și încrederea, fiind bariere care iau făcut să ezite la probele 
sportive. Emoțiile au fost trăite intens, bucuria excursiei, fiind amplificată prin ieșirea din 
rutina cotidiană și socializare, iar realizările lor au fost recompensate cu note foarte bune, ceea 
ce a sporit încrederea în forțele lor și empatia față de cei de lângă ei. Excursia, după cei doi ani 
de izolare, a fost o reușită.
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Scop 
Societatea este diversă, formată din diferite etnii, religii, familii monoparentale; fiecare individ 
este unic. Prejudecățile în societate datorită izolării sunt numeroase; mediul influentează 
personalitatea, gândirea iar educația este foarte importantă pentru depășirea barierelor.
Elevi ca cetățeni virtuali este necesar să cunoască regulile de informare referitoare la 
unele teme prezentate în spațiul virtual de mas media, documentarea corectă, respectarea 
individului, eliminarea unor prejudecăți referitoare la etnie, religie, mediul social din care 
provin, dezvoltarea unei mentalitătăți sănătoase.
Ințelegerea noțiunilor de stereotip și propaganda, diversitate, în societatea umană, utilizarea 
internetului, cunoașterea noțiunii de mass media.
Grup țintă
Elevi clasei a IX- a E, parteneri din proiectul ”eTwinning, Have you got Mail?”.
Descrierea activității
”Prejudecata este o părere fără judecată” (Voltaire)
Pornind de la definiția noțiunilor de propagandă și stereotip elevii caută în dicționare definiția 
acestora și analizăm pe grupe formate din câte patru elevi diferiți față de grupele anterior formate, 
articole publicate în presă,referitoare la perioada războiului dintre americani și japonezi din 
1942, o reclamă prezentată la TV și un articol mai recent din media. În urma analizei textului si 
recunoașterea stereotipurilor și prejudecăților de la acea vreme, concluzionăm prin prezentarea 
în fiecare grupă a câte două stereotipuri și două prejudecăți pe tablă, ca studiu de caz.
La final concluzionăm importanța unei gândiri, analize, critice, clare, bine documentate, fără 
prejudecăți, față de una ghidată de stereotipuri.
Resurse 
Laptopuri, telefoane cu conexiune la internet, creioane, marcher tablă, hârtie A4.
1.În acest exemplu, este prezentat stereotipul că femeile sunt casnice, făcând mereu treburile 
în casă (de exemplu: ea calcă)
 Sursă: personal bloghttp://nupublicitatiiofensatoare.blogspot.com/11/2013/toortitzi-reclama-
la-calcatsnacksuri.html
2. De ce nu veniți la noi: o campanie virală de combatere a stereotipurilor pe care Marea
Britanie le are despre români. http://whydontyoucomeover.gandul.info/
Rezultate
Elevii au concluzionat că stereotipurile conduc la formarea unor atitudini părtinitoare fată de 
diferite comunități, indivizi, etnii, de aici apărând dezbinarea în cadrul societății. Evidențierea 
importanței documentării, informării corecte, combaterii dezinformării, a analizei și gândirii 
critice, a empatiei și investigării corecte, aduce respect pentru cei de lângă noi, fără discriminări.
 S-a observat linia care este foarte subțire dintre manipularea gândirii într-o societate unde 
informarea nu este corectă și realitate.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive

STEREOTIP ȘI PROPAGANDA

Liliana Pașca
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ACTIVITĂȚI PROIECT ECO-PROVOCAREA

Liliana Pașca

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive 2020-1-RO01-KA101-078544

Scop
Cunoaștere importanței legăturii dintre om și natură, dintre om și mediul înconjurător, înțele-
gerea conceptului de dezvoltare durabilă și a tendințelor globale principale legate de dezvoltare 
durabilă, practicarea instrumentelor de gândire critică și creativă, exersarea abilităților de co-
municare eficientă prin dialog, ascultarea cu scopul de a înțelege și încurajarea contribuției de 
idei, la dezvoltarea armonioasă a noilor generații de tineri, într-un mediu sănătos, comunitate 
sănătoasă, crearea unui cadru neconvențional pentru auto-descoperire, respect. Identificarea 
unor idei concrete referitoare la un stil de viață sustenabil în diverse arii: resurse natural, locu-
ință, energie. Exersarea abilităților de prezentare, inovare, responsabilizare.

Grup țintă
Elevi ai colegiul clasa a X-a, XI-a, elevi din ciclul gimnazial, grădiniță, comunitatea orașului 
Șimleu Silvaniei.

Descrierea activității 
Am format o echipă de 16 elevi care au devenit Eco-ambasadori, cu care ne-am înscris la 
concursul de la nivel național Eco-provocarea, secțiunea liceeni, în cadrul cărora elevii au 
participat la activități de educație și conștientizare, igienizare la nivelul comunității orașului, 
în parteneriat cu primăria orașului Șimleu Silvaniei. S-au alcătuit grupe de câte patru elevi 
pentru diferite ateliere de conștientizare a importanței mediului de viată în dezvoltarea or-
ganismelor, efectele poluării, sortarea și reciclarea deșeurilor, înțelegerea și conștientizarea 
diferitelor soluții sau metode găsite sau adoptate de oameni pentru a folosi, proteja sau a 
conserva resursele în diferite locuri din lume sau perioade de timp. Pentru elevii din clasele a 
IX-a, III-a, V-a VI-a, grupa mare grădiniță, clasa I-a, s-a organizat atelierul (Re)Descoperirea 
de perspective și idei noi cu privire la un stil de viață durabil, prin prezentări PowerPoint, fișe 
de lucru, aplicații practice, jocuri.

Resurse 
Laptopuri, fișe de lucru, planșe, coșuri menajere de culori diferite, convenționale selectării 
diferențiate a deșeurilor, saci menajeri, mănuși.
Rezultate
In urma activităților desfășurate, s-a realizat o bună comunicare între diferite categorii de 
elevi; atrăgând în activități un număr mare de voluntari, s-a reușit igienizarea cursului râului 
Crasna; implicarea în educația elevilor mai mici, a permis dezvoltarea vocabularul acestora, 
a încrederii, deprinderii muncii în echipă, a competențelor de comunicare, inclusiv digitale, 
privind comportamentul ecologice, gândirea critică și spiritul de auto-depășire; în final, s-a 
obținut un rezultat deosebit la nivel național.
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FACING DIVERSITY: INTERCULTURAL
 CLASSROOM MANAGEMENT

WE ARE ALL SPECIAL: INCLUSION AND SUPPORT
 FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

 IN AND OUT OF THE CLASSROOM

Program de formare pentru cadre didactice organizat de Europass Teacher Academy, 
Academy of Creativity Barcelona, Spania în perioada 04 04 2022 – 09 04 2022 și 31 07 
2022- 13 08 2022.

Participanți:
Bianca Adriela Șerban
Gabriela-Rodica Domuța
Otilia Maria Vasil
Mircea Brăban

Competențe acumulate:
Utilizarea diferitelor aplicații web capabile să promoveze incluziunea.
Competențe de design al unităților de învățare adaptate pentru clase în care se promovează 
incluziunea.
Promovarea învățării colaborative, ca instrument de incluziune.
Abilitatea de a folosi metode alternative de învățare, tehnici, materiale, proceduri pentru a 
evalua dezvoltarea și evoluția elevilor cu nevoi.
Acceptarea diversității și identificarea barierelor în parcursul educațional al fiecărui elev.
Managementul clasei multiculturale.
Asigurarea unui acces egal la educație și la resursele educaționale pentru toți elevii din clasă.
 



Scop
La finalul activităților elevii vor asimila strategii eficiente de comunicare și relaționare în 
context școlar prin colaborare, sprijinindu-se reciproc și învățând unii de la alții. Demersul 
incluziv visează dezvoltarea competențelor de comunicare, valorizând toți elevii din clasă.
Grup țintă
Activitățile se adresează elevilor români și maghiari din clasele mixte de la profilul servicii.
Descrierea activității
- activitățile propuse se bazează pe comunicare, elevii trebuie să fie activi
- pentru început se lansează întrebarea: Cum învăț eu?, întrebare care va constitui tema 
dezbaterii în cadrul activităților
- fiecare elev își prezintă propria metodă de învățare pornind de la obiectivul comun, 
promovarea examenului de bacalaureat la limba și literatura română
- sunt colectate toate metodele prezentate și se trece la dezbaterea prin argumentare pro și 
contra a metodelor de învățare
- pentru îmbunătățirea performanțelor școlare sunt selectate cinci metode de învățare agreate 
de toți participanții la dezbatere
- la următoarele întâlniri sunt prezentate concluziile învățării prin metodele alese.
Resurse
-materiale – flipchart,coli de hârtie, markere colorate, cartoane colorate
- umane   -elevii claselor mixte de la profilul servicii, profesorii de specialitate
- temporale - ore de curs, activități extracurriculare
Rezultate
Ca urmare a participării elevilor la aceste activități au fost alese cele mai eficiente metode de 
învățare pentru fiecare dintre ei, alegere care va duce la îmbunătățirea performanțelor șsolare 
pentru elevii claselor mixte de la profilul servicii la examenul de bacalaureat.
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Scop
Dezvoltarea competenţelor sociale şi a sentimentelor de compasiune faţă de semeni
Implicarea elevilor în acţiuni caritabile
Oferirea unor momente de bucurie persoanelor aflate în dificultate
Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba română și antreprenoriat 

Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte. (acest proiect poate fi extins in toate clasele) 

Descrierea activității
Elevii au confecționat mărțișoare din obiecte reciclate, pe care le-au vândut în cadrul târgului. 
Pentru reușita activității au realizat un concurs de postere, au creat afișe, au colaborat la 
realizarea standului pentru prezentare și vânzare.

Resurse
Calculatoare din laboratorul de informatică, dispozitive proprii (telefoane, tablete), produse 
folosite care au fost reciclate.

Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii și-
au dezvoltat atât abilitățile de comunicare în limba 
română, antreprenoriale, filantropice. Elemente 
specifice de vocabular  s-au dezvoltat în rândul 
elevilor lucrând în grupuri de naționalități mixte.

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive
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Otilia Maria Vasil
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PROVOCAREA ÎN CARE REGÂNDIM PLASTICUL

Otilia Maria Vasil
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Scop
Proiect transdisciplinar menit să contribuie la o mai bună înțelegere a problemelor din viața 
reală.
Elevii învață prin sarcini active, autentice, de colaborare, bazate pe rezolvarea problemelor. 
Predarea este interdisciplinară și transdisciplinară, combinând mai multe domenii (TIC, 
geografie, biologie).
Elevii trebuie să colaboreze cu colegii lor, dar, de asemenea, să poată acționa autonom în 
funcție de nevoile și interesele lor individuale.
Predarea trebuie să implice utilizarea pedagogică a TIC, mediul de învățare poate fi la clasă, 
dar poate fi și în aer liber sau chiar virtual.
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte.
Descrierea activității
Pentru atingerea scopului urmărit, elevii au fort împărțiți pe grupe (mixte) și au avut de făcut 
cercetări asupra diferitelor tipuri de plastic. Fiecare grupă a realizat o prezentare ce a trebuit 
expusă în fața clasei. La final din toate prezentările a fost creat un joc Kahoot ce și-a desemnat 
câștigătorii printre cei mai receptivi și atenți elevi. 
O altă activitate ce a urmărit sudarea legăturilor între 
elevii de naționalități diferite a fost crearea de obiecte 
din materiale reciclate. De la mătură la coș de gunoi, 
brățări, vaze de flori, suport de creioane tot felul 
de idei creative. Elevilor le-a plăcut, au colaborat 
extraordinar de bine și și-au manifestat dorința de a 
mai participa la astfel de activități. 
Resurse
Elevii au făcut cercetări atât în laboratorul de 
informatică utilizând dotarea școlii, cât si mijloacele 
proprii (calculatoare, tablete, telefoane) De 
asemenea au dat o noua viață ambalajelor de plastic, 
transformându-le în obiecte utile.
Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii 
au formulat soluții la o problemă globală a omenirii: 
poluarea cu plastic. 
Multe ambalaje din plastic au căpătat o nouă 
destinație prelungindu-le durata de viață. Au învățat 
care sunt obiectele ce se pot recicla și care nu se pot. 
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Scop
Educația formală tinde să fie limitată la dobândirea, memorarea și evaluarea cunoștințelor. 
Există foarte puține interacțiuni între elevii din diferite clase și nu dorim ca elevii noștri să 
greșească. Educația este mai mult decât oferirea de cunoștințe. Este vorba și despre oferirea 
de abilități, oportunități și instigarea empatiei în sălile de clasă. Profesorii continuă să 
reânnoiască cunoștințele în capul elevilor noștri, în timp ce există alte abordări, cum ar fi 
învățarea colaborativă.
În proiectul Acțiuni climatice ne descompunem zidurile clasei și conectăm elevii din peste 100 
de țări. Proiectul este centrat pe elevi și astfel elevii trebuie să facă cercetare, brainstorming și 
discuții. Își împărtășesc descoperirile prin videoclipuri sau prezentări săptămânale. Elevilor li 
se spune că sunt jurnaliști și că sălile de clasă devin sală de știri. Profesorii sunt inițial conduși 
în afara zonelor lor de confort, deoarece li se cere să nu ofere niciun fel de cunoștințe. Ei devin 
lideri de discuții și mentori îndreptându-și elevii în direcția bună și asigurându-se că elevii 
își verifică sursele. Elevii din clase mixte (români și maghiari) discută și caută soluții pentru 
schimbările climatice împreună, dezvoltând vocabularul elevilor maghiari. 

Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Științe ale naturii.

Descrierea activității
Elevii au sarcini săptămânale pe care trebuie să le rezolve fiind asociați în grupuri mixte 
(români, maghiari). Pe parcursul săptămânii fiecare grupă realizează o prezentare Sway. Elevii 
grupei lucrează colaborativ la realizare cât și la prezentare. Se pune accent pe vocabular, elvii 
de etnie maghiară sunt implicați activ fiind repartizați uniform în grupe și muncind la realizarea 
sarcinilor săptămânale. Sunt încurajate dezbaterile între coechipieri, munca în grup. 

Resurse
Calculatoare din laboratorul de informatică, dispozitive proprii (telefoane, tablete)

Rezultate
Crearea unei vieți sustenabile ale elevilor. Implicarea elevilor în definirea și implementarea 
practicilor durabile în școală îi poate ajuta să înțeleagă și să aplice aceste principii dincolo de 
clasă. Ei văd și experimentează direct cum pot fi făcute schimbările și ce impact au ele și au 
posibilitatea de a-și forma obiceiuri și valori pozitive pe care le poată realiza în afara spațiului 
școlar în viața personală.
S-au dezvoltat elemente de vocabular deoarece pe parcursul proiectului elevii au trebuit să 
comunice intre ei și între grupuri în limba română iar cu colegi din alte țări în limba engleză.
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REȚETA BUNICII - TRADIȚII DULCI DE SĂRBĂTORI

Otilia Maria Vasil
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele elevilor în folosirea funcțiilor 
Excel cu accent pe dezvoltarea vocabularului specific privind produsele din gospodărie, 
materie primă în confecționarea prăjiturilor și a delicateselor tradiționale dulcici. Demersul 
inclusiv vizează dezvoltarea unui vocabular uzual, acumularea cunoștințelor aferente utilizării 
funcțiilor uzuale Excel în viața de zi cu zi, pe cunoașterea termenilor culinari atât în limba 
maghiară cât mai ales în limba română.

Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de a X-a.

Descrierea activității
Elevii realizează un proiect cu tema Rețeta bunicii- tradiții dulci de sărbători în care prezintă 
rețeta, procesul tehnologic de obținere și fotografia finală a produsului finit. Ei au de răspuns 
la câteva întrebări cum ar fi:
- Ce procent de zahăr are rețeta ta din totalul ingredientelor? 
- Care este cantitatea de fibre dintr-o porție finală? Etc
Elevii sunt încurajați să prezinte rețete vechi din caietele bunicilor, eventual să le traducă din 
limba maghiară și să explice diverse obiceiuri locale. 

Resurse
Calculatoare din laboratorul de informatică, dispozitive proprii (telefoane, tablete)

Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de utilizare 
a funcțiilor Excel cât și cunoștințele privind denumirile ingredientelor, făcând paralela între 
denumirile în maghiară și în română a acestora. Elemente specifice de vocabular s-au dezvoltat 
în rândul elevilor privind și diferitele rețete, ingrediente, metode de preparare și obținere a 
dulciurilor tradiționale de sărbători.
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele elevilor de recunoaștere a portului 
popular, cu accent pe dezvoltarea vocabularului uzual privind motivele florale, vegetale sau 
animale ce apar în cusăturile portului popular. Demersul inclusiv vizează dezvoltarea unui 
vocabular specific și uzual, acumularea cunoștințelor aferente privind viața și obiceiurile 
oamenilor din regiune, cu accent pe cunoașterea termenilor specifici atât în limba maghiară 
cât mai ales în limba română.

Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte.

Descrierea activității
Elevii au realizat o prezentare PowerPoint în care prezintă portul popular din zona lor și descriu 
fiecare componentă a sa. Elevii pot fi grupați pe zone etnografice sau pot realiza proiectul 
singuri. Oricare ar fi varianta aleasă ei vor trebui sa explice în fața clasei să exemplifice și 
să răspundă la întrebările colegilor. Se vor face paralele între zonele etnografice, asemănări/
deosebiri. 

Resurse
Elevii au făcut cercetări atât în laboratorul de informatică utilizând dotarea școlii, cât si 
mijloacele proprii (calculatoare, tablete, telefoane). Au mers in satul lor sau a bunicilor și au 
făcut fotografii, s-au documentat.

Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de identificare a 
portului popular din regiune cât și cunoștințele privind numele părților componente a acestuia, 
făcând paralela între denumirile în maghiară și în română. S-au dezvoltat elemente specifice și 
uzuale de vocabular în rândul elevilor de etnie maghiară.
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele de comunicare ale elevilor 
pornind de la crearea propriului „Journey stick” cu accent pe dezvoltarea vocabularului specific 
privind descrierea și raportarea la rădăcinile fiecarui elev, facilitând incluziunea prin jocul de 
rol. Demersul inclusiv vizează dezvoltarea unui vocabular specific, acumularea cunoștințelor 
aferente privind experiența de viață a fiecărui participant, cu accent pe cunoașterea termenilor 
specifici atât în limba maghiară cât mai ales în limba română.
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Servicii.
Descrierea activității
Activitatea se desfășoară în afara sălii de clasă, se numește „Project-based learning” și fiecare 
elev a primit sarcina de a găsi în natură un băț de care să atașeze tot ce i se pare semnificativ 
în excursia la care participă. După apromixmativ două ore de drumeție, elevii se așează în 
cerc și își prezintă călătoria și elementele adunate, explicând însemnătatea lor. Se desfășoară 
un dialog între echipele mixte privind simbolistica obiectelor colecționate. Desigur, elevii se 
vor referi în această călătorie la propriile rădăcini care pot fi reprezentate de ceva solid, cum 
ar fi o piatră, găsita pe traseu, reprezentând stînca de care ne ancorăm în viață – familia. 
În acest proces vor folosi o frânghie care le-a fost furnizată încă de la început și care va 
face legătura între elementele care vor face parte din “călătoria vieții”. Elevii au constatat 
că acest element este de fapt simbolul speranței, al vieții în sine. Această activitate dezvoltă 
inclusiziunea întrucât elevii participă cu toții la acest proiect, schimbă opinii, învață elemente 
noi de vocabular, termeni specifici în limba maghiară și în limba română.  
Resurse
Frânghie, echipament sport, foarfece.
Rezultate
În urma participării la acțiunea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de exprimare liberă 
a propriilor emoții, precum și pe cele incluziune, fiind implicați direct în activități precise prin 
care comunicarea este facilitată într-un mod natural. Elevii au dobîndit anumite competențe 
cum ar fi găsirea soluțiilor la problemele întâmpinate; acțiunea i-a solicitat pe toți, a fost cu un 
grad ridicat de provocare, a fost o acțiune autentică, cu experiențe autentice, a dus la învățarea 
conscvențială întrucât metoda este una centrată pe elev. La prezentarea finală, fiecare elev 
își expune produsul final, fapt care încurajează creșterea stimei de sine, stăpînirii de sine și 
găsirea soluțiilor împreună cu colegii de proiect. Accentul a fost pus pe abilitățile fiecărui elev, 
am utilizat observarea sistematică și nu am insistat asupra lipsei de abilitate care este inerentă 
în acțiunile practice. 
Activitatea a implicat dezvoltarea abiliatății de comunicăre interculturală efectivă întrucât a 
presupus relaționarea într-un context cultural variat.
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele elevilor de recunoaștere a factorilor 
care ne influențează comportamentul în societate, în familie, în școală. Am avut în vedere 5 
factori primordiali: 1) educația pe care o primesc elevii, 2) mediul în care trăiesc, 3) valorile 
morale, 4) familia, 5) mediul social. Am pus accent pe dezvoltarea competențelor specifice 
privind reziliența, formarea unor punți între mediul familial în care se dezvoltă elevii noștri și 
mediul social care astăzi se schimbă dramatic. De asemenea, am avut în vedere crearea unor 
punți între elevii de etnie maghiară și elevii români care provin din familii cu tradiții diferite, 
cu seturi de valori specifice. Demersul inclusiv vizează dezvoltarea unor abilități de înțelegere 
a diferențelor care apar la gruprui etnice diferite și modul în care acestea sunt surmonatate prin 
exemple de bune practici cu accent pe cunoașterea termenilor specifici atât în limba maghiară 
cât mai ales în limba română.

Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Filologie, clasa a XI-a.

Descrierea activității
Am ales să lucrăm pe grupe mixte de elevi, maghiari și români pentru a înțelege mai bine 
faptul că ceea ce aparent ne desparte poate fi o punte prin care să facem schimburi culturale, 
elevii se implică în activitățile ce aparțin tradițiilor celorlalți, învățând cu toții lucruri noi. 
Am aplicat principiul THINK/PAIR / SHARE și am utilizat tehnica de învățare colaborativă. 
Cinci echipe mixte a câte 6 elevi au avut de descris și apoi de prezentat următoarele criterii:
- Modul în care familia și-a pus amprenta asupra formării lor ca indivizi încă din primii ani de 
viață; 
- Modalitatea în care familia i-a ajutat să facă față provocărilor;
- Care sunt schimbările culturale apărute în familiile lor începând cu generația bunicilor și 
până în prezent.
În urma acestei activități atât elevii maghiari, cât și elevii români au constatat că pornesc cu 
un bagaj similar de valori. Familia se implică în același mod în educarea lor de la cea mai 
fragedă vârstă, familia le insuflă un set de valori care îi ajută să treacă peste eșecuri, în același 
mod, ei sunt susținuți necondiționat de către familie în cazul în care fac greșeli. Atât elevii 
maghiari, cât și elevii români au constatat shimbările majore care au intervenit în familiile lor 
comparativ cu generațiile bunicilor. S-au schimbat unele obiceiuri vestimentare, culinare și 
mai ales sociale. Aceste schimbări au avut loc aproximativ în aceeași măsură atât în familiile 
maghiare, cât și în familiile elevilor români. Au constatat că au o mulțime de lucruri în comun: 
bunicii lor aveau același mod de a se îmbrăca, munceau în agricultură și duminica mergeau la 
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biserică. 
Elevii au constatat că familia le este alături și îi încurajează la fel în momentul în care au de 
trecut un examen important în viață. La ambele etnii familia este stâlpul pe care se sprijină și 
care îi ajută să se ridice în cazul în care au un eșec major. Comunicarea este esențială în orice 
cultură, ea deschide porți, construiește legături puternice care duc la mai puține conflicte și 
reacții negative.

Resurse
Resurse: laptop, fișe de lucru, markere, fotografii vechi de familie, înregistrări YouTube.

Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de identificare a 
factorilor determinanți în dezvoltarea personală, cât și factorii care pot deveni punți de legătură 
între elevii de la secția maghiară și cei de la secția română. Au stabilit elementele comune care 
îi apropie, făcând paralela între obiceiurile dintr-o familie maghiară și cele dintr-o familie 
română, identificând același set de valori pe care îl primesc din familie. Elemente specifice de 
vocabular s-au dezvoltat în rândul elevilor privind și diferitele acțiuni de cercetare în domeniul 
culinar. Utilizând conceptul „Cultural Iceberg Model” elevii au realizat că în partea nevăzută 
a icebergului avem o scară de valori fiecare: avem modele diferite în viață, avem valori și 
experiențe personale, credem în anumite concept în funcție de educația noastră; partea văzută 
a icebergului – ne place pizza, jucăm jocuri similare pe consolă, nu vrem unifomă la școală, 
este cool să participi la un eveniment, să porți anumite haine, să asculți un anume tip de 
muzică, etc.; Toate acestea sunt percepțiile formate de către elevi pe baza a ceea ce ei văd, aud 
sau simt referitor la o anume temă. 
Cu toate că elevii provin din medii diferite, au limba maternă diferită, au constatat că au foarte 
multe elemente în comun, fapt care i-a făcut să se apropie, să discute liber și onest despre ce 
îi preocupă. 
Incluziunea implică o comunicare eficientă care deschide și canalizează ideile și energia într-
un mod sănătos, încurajează schimburile culturale, oferă sugestii și feedback rapid.
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele elevilor de a deveni “experți” 
într-o activitate dată, bazîndu-se pe colaborarea și cunoștințele colegilor. Această strategie 
oferă un mod de a ajuta elevii să-și dezvolte competențele de colaborare pentru că se bazează 
pe responsabilitatea unor membri ai grupului de a-și ajuta colegii cu conoștințele lor pentru 
realizarea unui produs final împreună. Demersul inclusiv vizează dezvoltarea unui vocabular 
specific, acumularea cunoștințelor aferente, cu accent pe cunoașterea termenilor specifici atât 
în limba maghiară cât mai ales în limba română.
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Științe ale naturii.
Descrierea activității
1.Pregătirea activității – am selectat un grup de cîte 3 elevi apaținând secției maghiare și 2 
elevi de la secția română pentru forma un grup. Am avut în total 5 grupe. În fiecare grup avem 
cel puțin un expert care îi ghidează pe ceilalți participanți la activitate.
2. Desemnarea elevilor “experți” – această etapă presupune alegerea unui grup de elvi care sunt 
responsabili cu parcurgerea unor materiale, astfel încât să poată să ofere informații colegilor 
din grupul mare. Este important ca toți membrii grupului de experți să înțeleagă care este rolul 
lor, ce informații se așteaptă să le furnizeze colegilor lor. 
3. Elevii “experți” întânesc grupa cu care vor lucra.
Acest grup este format din 5 elevi dintre care 2 sunt experți. Ei vor furniza informații, explică, 
răspund la întrebări. La final, întreg grupul trebuie să sintetizeze materialul prezentat pentru a 
fi siguri că fiecare membru a fost implicat și cunoaște bine sarcina de lucru. 
4. Reflecția și sinteza întregii sarcini de lucru.
Grupele primesc sarcina de a sintetiza informațiile pe care le-au primit și sunt rugați să răspundă 
la întrebări mai ample, să compare paragrafe din textul primit. Întreaga clasă va participa cu 
opinii pentru o concluzie cumună privind lecția învățată din acest exercițiu și modul în care 
aceasta se aplică la societatea noastră de azi. 
Resurse
Fișe de lucru cuprinzînd paragrafe ale unui text, foarfece, markere, laptop +videoproiector
Rezultate
Ca urmare a participării la acțiunea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de a coopera 
ca și membri ai unui grup, cât și abilitatea de a desemna responsabilități fiecărui membru din 
grupul său utilizând gândirea critică și competențele sociale pe care le utilizează pentru a duce 
la bun sfârșit sarcina de lucru. Incluziunea este implicită prin faptul că această strategie îi ajută 
pe elevi să-și perfecționeze aptitudinile de a asculta, de a comunica și de a rezolva problemele 
împreună. 
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Scop
Acțiunea descrisă este realizată pentru a crește competențele elevilor de dezvoltare personală, 
de obținere a succesului școlar. Demersul inclusiv vizează atingerea unor performanțe mărite și 
a unor rezultate mai bune utilizând mai mulți factori, în special inteligența emoțională a elevilor 
de la secția maghiară și de la secția română, respectiv prin creșterea gradului de cunoștere a 
sinelui, a potențialului personal, a nivelului stimei de sine și a stimei pentru celălalt.
Grup țintă
Elevilor români și maghiari din clasele mixte de la specializarea Filologie.
Descrierea activității
Activitatea propusă este un atelier la care au lucrat grupe mixte de elevi împărțiți pe grupe 
de cîte 5 elevi care și-au propus să observe și să conștientizeze unele aspecte “negative” ale 
personalității lor. Au analizat în ce moment ele i-au ajutat în vreaun fel, momentul în care le-
au dat voie să iasă la suprafață, modul în care trebuie șlefuite aceste emoții negative cu scopul 
de a se accepta pe sine și de a-i accepta de ceilalți. Am discutat despre noțiunea de optimism, 
nivelul de optimism de care suntem capabili și cum putem să creștem nivelul acestui optimism 
deoarece acesta este o abilitate a inteligenței emoționale care poate fi dobîndită și exersată. 
Brainstorming : definirea unor termeni cum ar fi: intenție, curiozitate, inteligență, comunicare, 
cooperare, adaptare, implicare. Elevii au ajuns la concluzia că inteligența este abilitatea 
de a te adapta noilor situații. Atât elevii de etnie maghiară, cât și cei români au identificat 
aceleași cauze ale frustrării la școală, moduri relativ similare de exprimare a furiei și faptul 
că aceste emoții negative îi separă de grup, rezultatele școlare sunt mai proaste. Incluziunea 
a fost evidentă când am monitorizat nivelul de implicare al elevilor care a fost foarte bun, am 
observat o capacitate ridicată de implicare în rezolvarea unor sarcini de lucru. Am constatat 
o atmosferă de cooperare care a scos la iveală dezvoltarea unor abilități cum ar fi capacitatea 
elevilor de a lucra în echipă, de a exprima în cuvinte emoții și trăiri, fără a exista bariere 
lingvistice. S-a insistat pe traducerea termenilor și însușirea lor corectă în limba română.   
Resurse
Laptop, fișe de lucru, markere, videoproiector, flipchart. 
Rezultate
Ca urmare a participării la activitatea descrisă elevii și-au dezvoltat atât abilitățile de 
comunicare fără bariere lingvistice, cât și de creștere a rezilienței în abordarea unor aspecte 
dificile din viața de elev. Validarea a fost un element esențial - eu sunt capabil să rezolv / să 
îmi îmbunătățesc situația școlară / să comunic mai ușor cu ceilalți. Prin exercițiu au realizat că 
dacă privesc cu optimism o provocare, ei fac față mai ușor problemelor ce pot apărea în viață, 
au mai mult succes la școală. Au fost dobândite elemente specifice de vocabular în rândul 
elevilor legate de diferitele acțiuni de cercetare în domeniul psihologiei școlare dobândind 
cunoștințele privind termenii specifici, făcând paralela între denumirile discutate.
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#1. Definește reguli clare de respectat în clasă
E necesară cunoașterea unor reguli standard de comportament de către fiecare elev. Acestea să 
fie simplu formulate, pe înțelesul tuturor, simplu de urmat și niciodată încălcate. Sensul acestui 
principiu este ca fiecare să se simtă respectat și în siguranță. Ex.: Violența/ agresiunea de orice 
fel nu e permisă. Fiecare are dreptul să se exprime liber și să fie ascultat.
#2. Aplică în mod unitar regulile stabilite 
Așa cum există reguli clare pentru comportament, așa trebuie să existe și consecințe clar 
definite în cazul nerespectării acestor norme. Ele trebuie să fie bine gândite și aplicate constant 
și justificat.
#3. Tratează-i cu atenție și delicatețe pe cei care nu respectă
Elevii greșesc uneori, dar depinde de noi, adulții, cum ne raportăm la ei și la greșelile lor. 
Acum intervine blândețea/ tactul profesorului și o anume discreție din partea acestuia. Dacă 
profesorul își notează numele și fapta nepotrivită a elevului, el va ști că a greșit. Este inutil și 
chiar defectuos a-l evidenția pe elev prin ceea ce a făcut negativ. Ar însemna umilire și, odată 
umilit în public, de ce ar mai dori să se îndrepte?
#4. Găsește calea să-i asculți pe toți
Este important mai ales în rezolvarea/ gestionarea conflictelor apărute în clasă. Elevii implicați 
trebuie ascultați în egală măsură pentru a afla ce i-a supărat, din ce cauză a izbucnit conflictul 
etc. Ideal ar fi ca profesorul să găsească modalități de a asculta gândurile/ doleanțele elevilor 
incluse în procesul zilnic de predare-învățare. Astfel, ei ar simți că sunt importanți, că ei 
contează și ar fi mai implicați în activitate.
#5. Construiește un sistem de sprijin pentru toți elevii
Incluziune în procesul de predare-învățare înseamnă, mai ales, a oferi sprijin tuturor elevilor 
pentru a accede la învățare. Fiecare profesor își dorește, în mod natural, ca toți elevii lui să 
realizeze achiziții în materie de învățare, chiar dacă ajustează resursele/ activitățile/sarcinile 
de lucru etc. Însă, dacă acestea diferă prea mult de la un elev la altul se ajunge la excludere.
#6. Cunoaște nevoile individuale ale fiecăruia
Dacă vorbim despre o reală incluziune într-o clasă de elevi, atunci aceasta înseamnă mai mult 
decât a-i identifica pe elevii cu dizabilități sau nevoi educaționale speciale. Profesorul ar trebui 
să știe de cei care provin din medii familiale dezavantajate, sunt în plasament, au ei grijă 
de alți membri ai familiei, aparțin unei minorități sau unei comunități nomade (etnia rromă) 
etc. Astfel, sistemul clasei ar putea fi mai bine organizat pentru a crea incluziune, siguranță, 
confort, scop.
#7. Oferă asistență astfel încât toți să beneficieze
Principiul se referă la a găsi soluții pentru a veni în sprijinul tuturor elevilor. De exemplu, în 
cazul elevilor dislexici, de mare ajutor este evitarea scrisului negru pe alb și folosirea unei alte 
nuanțe grafice. Simpla schimbare cu o nuanță de contrast redus le ușurează tuturor elevilor, nu 
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Material care, în opinia furnizorilor de formare acoperă toate nevoile unui elev din 
perspectiva incluziunii.
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numai celor dislexici, vederea și citirea. Acesta e doar un exemplu de schimbare cu caracter 
incluziv. Pot fi multe altele.
#8. Creează un mediu calm, dedicat învățării
Acesta e un alt principiu ce promovează incluziunea în clasă. Cu toții avem nevoie de liniște 
pentru a învăța, iar faptul poate deveni complicat în anumite cazuri (există elevi ce provin 
din foste clase în care vorbăria în timpul orei era tolerată). Elevilor trebuie să le fie clar când 
discuțiile în grup sunt permise și când nu. Un mediu de învățare bazat pe liniște este incluziv 
pentru mulți elevi, se întâmplă uneori ca viața lor de acasă să fie exact opusul.
#9. Expune la loc vizibil programul și informațiile esențiale predării
O schimbare minoră de mare efect. În cazul elevilor cu nevoi speciale (cu dislexie, dispraxie 
sau autism), afișarea unui orar mare îi face să se simtă implicați în viața școlii. Pe cei fără 
nevoi speciale distribuirea orarului îi poate determina să se pregătească mental pentru materia 
lor preferată sau,dimpotrivă, pe care nu o îndrăgesc. Același lucru e valabil pentru expunerea 
diferitelor concepte educaționale inspirate din ceea ce se face la oră, zi de zi. Îi face pe elevi să 
reflecteze la ce au învățat, să răspundă altor noi întrebări dificile.
#10. Fă evaluare inițială. Prezintă-le elevilor planurile tale
E bine ca profesorul să nu își asume pur și simplu ceea ce el crede că elevii știu sau nu. E 
bine să îi întrebe și astfel va afla domeniile lor de interes, evitând subiectele deja cunoscute. 
Evaluarea inițială a cunoștințelor și interesului față de un anumit subiect le dă senzația că sunt 
ascultați, că au un cuvânt de spus în propriul proces de învățare. Aceasta este un instrument 
important pentru realizarea incluziunii în mediul de învățare.
#11. Lasă-i și pe elevi să aleagă modalitatea prin care sunt evaluați
La sfârșitul unei lecții/ capitol, profesorul este tentat să evalueze cunoștințele elevilor printr-
un test standard, scris. Totuși, un asemenea instrument de evaluare nu e benefic a fi folosit 
mereu. E bine să le permitem elevilor să își aleagă, din când în când, metoda prin care ei să 
demonstreze ce au învățat. De exemplu, să scrie un articol pe blog, să realizeze un poster, o 
prezentare PPT sau Prezi, să înregistreze un scurt videoclip cu caracter documentar etc. Ideea 
este că, având de ales, elevii se simt mai încrezători, mai importanți, se simt implicați și cu 
șanse egale de a arăta ce știu.
#12. Nu compara progresul unui elev cu al altuia
Poate cea mai importantă strategie de incluziune pentru toți elevii: progresul unuia nu trebuie 
comparat cu al altuia. Nu are sens, nu îi ajută pe niciunul, iar învățarea este un proces, nu o 
competiție. E benefic ca profesorul să se concentreze pe progresul personal al fiecărui elev și 
să îi încurajeze și pe ei să facă la fel. Nu în ultimul rând: sunt cazuri când elevii nu progresează, 
ceea ce poate fi frustrant, mai ales pentru cei cu nevoi speciale. Dar profesorul îi poate ajuta, 
făcându-i să își identifice lacunele. Iar aceasta înseamnă învățare. Iar ei se vor simți angrenați 
în proces.
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INSTRUMENTE DE FEEDBACK 
Kahoot - este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educatională. Lansat 
în august 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 
180 de țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga 
lume.
Mentimeter - o aplicație web creată de o companie suedeză cu sediul în Stockholm, care 
dezvoltă și menține o aplicație eponimă folosită pentru a crea prezentări cu feedback în timp 
real.
Quizziz - platformă de jocuri, creată de o companie indiană, de implicare a elevilor și 
studenților. Software-ul este utilizat în clasă, teme de grup, revizuire pre-test, evaluări 
formative și chestionare.

INSTRUMENTE INTERACTIVE DE CREARE CONȚINUT
Padlet - Este o aplicație online dezvoltată în 2008 cu sedii în California și Singapore, care se 
bazează pe oferirea de acces unui grup de elevi/studenți la o zonă de lucru colaborativă, unde 
pot lucra online, în echipă, pentru dezvoltarea unei idei, sau rezolvarea unor sarcini de lucru 
date de organizatorul activității. Participanții pot posta comentarii, adăuga link-uri, imagini, 
videoclipuri, chiar fișiere și se creează un padlet, u ecran cu informații relevante pe tema 
propusă.
Seesaw - platformă educațională lansată de Seesaw, o companie de IT în domeniul educației, 
fondată în 2013 în San Francisco, California, Statele Unite. Platforma permite elevilor să 
învețe online, să se angajeze în activități colaborative online, în timp ce părinți ți profesorii pot 
să vadă progresul elevilor.
Quizlet - Un instrument de studiu online, dezvoltat de o companie americană, bazat pe flash 
carduri care permite memorarea mai ușoară a elementelor de studiu. 
Liveworksheets - platforma online ce permite transformarea fișelor de lucru clasice (word sau 
pdf) în exerciții interactive online, pe care pot să lucreze elevii, clase sau grupe, aducându-și 
fiecare contribuția.
WordWall - Instrument web gratuit pentru crearea de activități de învățare la nivel primar. Cu 
acest instrument, profesorii pot introduce subiectul pe care ar dori să o abordeze în clasă în 
Wordwall și să încarce o varietate de activități gata făcute, complet personalizabile, cum ar fi 
chestionare, jocuri de cuvinte, labirint și multe altele.
Seneca Learning - este o colecție impresionantă de resurse educaționale și de materiale 
de învățare online, grupate pe discipline, niveluri educaționale, domenii de interes asociată 
cu teste, quizz și alte instrumente de evaluare (în limba engleză) care poate fi folosită fie în 
procesul de predare fie care aprofundare a informațiilor realizate de către elevi.
Storybird - Un instrument online de lucru pentru dezvoltarea artei comunicării, îmbunătățirea 
limbajului prin realizarea unei povești, eseu, descrieri pornind de la o imagine. Ca tehnologie 
a fost creată de compania Walt Disney în anii ‘30.
Storyboard that - este o aplicație grafică online ce permite crearea de filme bazate pe o serie 



de imagini selectate. Are aplicații în multe domenii (cinematografie, teatru, benzi desenate, 
publicitate, etc). În educație este folosită pentru a crea povesti video pornind de la un set de 
imagini.

INSTRUMENTE DE COMUNICARE ONLINE
Remind - platformă online de notificăre, destinată în special nivelului primar de educație, 
copiilor cu deficit de atenție, care au nevoie de asistență sporită din partea educatorilor și a 
părinților pentru rezolvarea sarcinilor de lucru cotidiene.
Aladdin Schools Connect - o aplicație de mobil care permite un sistem de comunicare între 
școală, elevi, părinți, cu informații relevante despre viața scolară, cu notificăre despre sarcini 
alocate, termene, activități, etc.
Slack - aplicație de mobil destinată comunicării prin mesaje. Avantajul acestei aplicații este 
organizarea pe canale de comunicare, ce permite comunicarea pe teme diferențiate între diferite 
departamente ale uni companii, între diferite clase, la școală, etc. Se poate cu mare ușurință 
comunica prin chat, audio, videoclipuri, sau chiar live.

INSTRUMENTE DE MINDMAPPING
Lucidchart - aplicație online de mind-mapping, creare de rețele, grafuri organizaționale. În 
principiu este o diagramă de reprezintă sarcini, cuvinte, concepte, idei, aranjate în jurul unui 
concept central folosint o organizare non-liniară, intuitivă.
Bubbl.us - aplicație de mind-mapping similară, cu funcționalități diferite, dar care, în principiu 
servesc aceleași scopuri.
Popplet - altă aplicație de mind-mapping.
Miro - instrument online pentru mind-mapping. Creare interactivă de rețele și grafuri 
organizaționale.

INSTREUMENTE DE CREARE DE PREZENTĂRI SAU CONȚINUT GRAFIC
Genially - Instrument web gratuit de creare de prezentări gratuite, infografice care susțin 
vizual prezentările orale făcute de elevi, oferind ajutor vizual continutului oral expus.
Tellagami - Aplicație mobilă ce permite crearea unor videoclipuri animate, scurte ce pot avea 
potențial educațional când tema este aleasă în asemenea mod. Poate și un mod plăcut de a 
spune o poveste sau prezenta un anumit subiect.
Prezi - aplicație online de prezentaări cu un puternic efect vizual datorită posibilității de a 
lucra pe diferite paliere între care se poate face cu ușurință zoom-in sau zoom-out.
Bookcreator - este o aplicație online care permite crearea unei prezentări în forma unei mini 
cărți pe o temă dată. Utilizatorii pot să încarce imagini, emoticoane, înregistrări audio sau 
video, care să le permită organizarea unei teme într-o formă atractivă, interactivă. Parcurgerea 
materialului de învățat, prin răsfoirea cărții, este atractivă, de efect, rupând monotonia în clasă.
Canva - fondată în 2013 în Perth, Australia, este o aplicație online de design grafic, folosită 
pentru a crea conținut destinat rețelelor de socializare, documente sau alte materiale cu 
conținut grafic. Prin înglobarea Pixabay și Pexels și-a dezvoltat o bază de date fotografică 
imensă, care poate fi folosită de utilizatori, apoi compania si-a extins capabilitățile în domeniul 
prezentărilor.
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Proiectele pe care COLEGIUL NAȚIONAL “SIMION BĂRNUȚIU” Șimleu Silvaniei le-a 
derulat sau le derulează în calitate de coordonator sau de partener, cu școli din întreg spațiul 
comunitar ilustrează deschiderea spre colaborare, spre valorile europene, spre un învățământ 
de calitate și spre progres în domeniul educației. Următoarea listă reflectă varietatea abordărilor 
educaționale din școală, multiplele arii de lucru și racordarea la problematica proiectelor din 
domeniul educațional promovate de Comisia Europeană, proiecte care și-au găsit un teren fertil 
la colegiul nostru contribuind la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, promovând 
mobilitățile elevilor și contribuind la dezvoltare curriculară.

2001-2002 Programul Scorates- Proiect de dezvoltare școlară Comenius „Information 
Technology For School With GSM Mobile”; Parteneri CZ (coordonator), BG, GR

2002-2004 Programul Scorates- Proiect școlar Comenius „Professions in a Changing Society”; 
partneri Comenius College, Capelle aan den IJssel, OLANDA (coordonator); Zespol Szkol 
Katolickich, Nowy Sacz, POLONIA; Lime House School, Holm Hill, MAREA BRITANIE.

2002-2004 Programul Scorates- Proiect școlar Comenius ”Building Bridges” parteneri Sint 
Clara College, Arendonk, BELGIA (coordonator); Grotius College, Delft, OLANDA; Escola 
Profissional CENATEX, Guimaraes, PORTUGALIA; VOS a ISS Strojnicka, Ledec nad 
Sazavou, CEHIA; IES Antonio Jose Cavanilles, Alicante, SPANIA.

2003-2006 Programul Scorates- Proiect de dezvoltare școlară Comenius (nefinanțat) CEES, 
parteneri Neue Oberschule, Braunschweig, GERMANIA (coordonator); Rissa Viederegaende 
Skole, Rissa, NORVEGIA; College Eduard Quinet, Saintes, FRANŢA

2004-2006 Programul Scorates- Proiect de dezvoltare școlară Comenius „DDL Development 
Design Learning” parteneri HTL Dornbirn, AUSTRIA (coordonator), Gymnazium Zilina, 
SLOVACIA, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Noci, ITALIA, Vassiliadis College 
Thessaloniki, GRECIA, Vocational Gymnazium „Acad S.P. Koroliov” Doupnica, BULGARIA.

2004-2005 Programul Scorates- Proiect Lingvistic Comenius 1.2 „CSTE Ways of Celebrating 
the School the Town and Europe” Coordonator Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, partener 
Liceo Scientifico Carlo Cafiero, Barletta, ITALIA.

2004-2007 Programul Scorates- Proiect școlar Comenius „Les valeurs de l’Olympisme”; 
Coordonator Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” parteneri Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, 
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Bucuresti - România, Instituto di Istrutione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci”, 
Fasano, Italia; Scuola Media Statale “G.di Biasio”, Cassino, Italia; Bundes-realgymnasium 
und Bundesoberstufengymnasium, Landeck, Austria; Ecole Secondaire “Christo Botev”, 
Sliven - Bulgaria.

2005-2006 Programul Scorates- Proiect Lingvistic Comenius 1.2 „EIE Energy and Its Impact 
on Environment”; partener Lycees Le Gaross, Auch, FRANŢA

2006-2009 Programul de învățare pe toată durata vieții LLP – Proiect multilateral Comenius 
„SEED Science by Experiments Through European Dialog” Coordonator Colegiul Național 
„Simion Bărnuțiu” parteneri HTL Dornbirn, AUSTRIA; Liceo Socio Psico Pedagogico 
Danilo Dolci, Palermo, ITALIA; LP „La Closerie” Saint Quai Portrieux, FRANŢA, General 
Gymnazium Vassiliadis Private School, Tessaloniki, GRECIA, Comenius College, Capelle 
aan den IJssel, OLANDA; Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, Şimleu Silvaniei, ROMÂNIA

2013-2015 Programul de învățare pe toată durata vieții LLP – Proiect bilateral Comenius 
The „Local Values Form The European Values”, Coordonator Colegiul Național „Simion 
Bărnuțiu”, partener Liceo Clasico “Giacomo Leopardi” Macerata, Italia.

2014-2015 Programul Erasmus+; Mobilități ale personalului din educație, KA101 „Promoting 
Student Centered Teaching Approaches”, program de formare a 11 cadre didactice la diverse 
centre de formare din spațiul comunitar, 
• English Training Institute Malta, Malta; 
• Northwest Academy of English, Londonderry, Marea Britanie, 
• Universitatea Perpignan, Franța
• Lake School of English, Oxford, Marea Britanie

2015-2016 Programul Erasmus+; Mobilități ale personalului din educație, KA101 „Promoting 
International Collaboration”, program de formare a 8 cadre didactice la centre de formare din 
spațiul european, 
• Dorea Educational Institute, Limassol, Cipru; 
• Lake School of English, Oxford, Marea Britanie,
• Esmovia Training and Mobility, Valencia, Spania
• Oxford House College, Londra, Marea Britanie,

2015-2017 Programul Erasmus+; Proiecte de parteneriat strategic, KA219, „Chemistry 
Experiments, A European Approach”, proiect de parteneriat între șase școli din cinci țări 
comunitare, proiect axat pe promovarea activităților experimentale la disciplina chimie. 
Coordonator Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” parteneri HTL Dornbirn, AUSTRIA; 
General Gymnazium Vassiliadis Private School, Tessaloniki, GRECIA, Hellinium College, 
Vellevoetsluis, OLANDA, Comenius College, Capelle aan den IJssel, OLANDA; Ses Okulari, 
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Samsun Turcia.

2016-2017 Programul Erasmus+, proiect de mobilități VET pentru elevi, KA102 cu titlul 
„Designing Webpages Using Programming Environment”, destinat realizării de stagii de 
practică de 3 săptămâni la unități de design web din Granada, Spania, proiect pentru 20 de 
elevi de la specializarea matematică-informatică.

2020-2022 Programul Erasmus+, proiect de mobilități pentru cadre didactice, în cadrul 
proiectelor pentru educație școlară, KA101, cu titlul „Promoting Inclusive Pedagogical 
Approaches” (Promovarea abordărilor pedagogice inluzive). Beneficiari 10 cadre didactice, 
participante la programe de formare în Florența, Italia; Nisa, Franța; Barcelona, Spania. 
Parteneri Europass Teacher Academy Florence și Europass Teacher Academy, Academy of 
Creativity, Barcelona.

2020-2023 Programul Erasmus+, proiect strategic în cadrul proiectelor pentru educație școlară 
KA201, cu titlul „Birds Over European Skies”. Parteneri: General Gymnazium Vassiliadis 
Private School, Tessaloniki, GRECIA; 5o Gymnasium Mytilini, Lesvos, GRECIA; IIS Rigorni 
Stern, Bergamo, ITALIA; Zespol Szkol Lesnych, Ruciane Nida, POLONIA; Anyksciai distr. 
Troskunai Kazys Inciura Gymnasium, LITUANIA; EPRALIMA - Escola Profissional DoAlto 
Lima, Arcos de Valdevez, PORTUGALIA; Akhisar Anadolu Imam Hatip Lisesi, Akhisar, 
TURCIA. Scop: promovarea în rândul elevilor a educației pentru mediu și a celei ornitologice, 
cu publicarea unui album cu cele mai comune 300 de specii aviare din Europa. Coordonator 
Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”

2022-2023 Programul Erasmus+, Short-term projects for mobility of learners and staff 
in vocational education and training (KA122-VET), proiect de mobilitate pentru elevi, 
„Webdesign Competences Applied In European Framework” finalizat cu stagii de practică de 
trei săptămâni în Barcelos, PORTUGALIA.

2022-2027 acreditare Erasmus+ în domeniul educației școlare, accredited projects for mobility 
of learners and staff in school education (KA121-SCH). Proiect pe 5 ani cu 11 mobilități 
pentru cadre didactice și 30 de mobilități pentru elevi, în fiecare an

Promovarea abordărilor pedagogice incluzive
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