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1.1 Instruirea 
 
Ce și pentru cine 

 

Prin această instruire, persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale își fac propriul  
plan de agrement și sunt instruite să participe la diferite activități de petrecere a timpului liber. 
Instruirea este destinată persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale care pot 
desfășura activități de agrement cu sau fără ajutorul celor din rețeaua lor și este realizată de către 
formatori sau supraveghetori. 
Instruirea constă în 5 lecții. 
Formatorii își pot alege extensiunea instruirii, intensitatea și durata acesteia, în funcție de numărul 
de lecții practice pe care le organizează, lecțiile 1 și 2 și lecțiile 4 și 5 putând fi combinate. 
2 - 10 persoane pot participa la un grup de formare. Un supraveghetor este necesar pentru fiecare 
grup de 3 participanți. 
 
Structura instruirii 

 
Ce este timpul liber.         1 lecție 
Ce posibilități există? 

Ce mă atrage? 

Realizarea planului personal pentru timpul liber și a planului de acțiune.  2 lecții 
Prezentarea planului personal pentru timpul liber și a planului de acțiune. 1 lecție 
Lecții practice.                                   1 lecție 
Joc de rol. 

 
Structura  lecțiilor 

 
Lecțiile au întotdeauna o structură ușor de recunoscut: 

• Revizuirea lecțiilor anterioare. 

• Menționarea sarcinilor de lucru. 

• Implementarea acestora. 

• Evaluarea (și repetarea: ce am învățat). 

• Anticiparea lecției următoare. 
 
Elementele importante ale lecției sunt: 

• Limbajul simplu; 

• Repetiția; 

• Oferiți-le un rol participanților care deja știu/pot să facă anumite părți din lecție: 

o să împărtășească cunoștințe/ experiență; 
o să îi ajute pe ceilalți. 

 
Context & viziune 
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Teoria autodeterminării și planificarea centrată pe persoană reprezintă baza de proiectare a acestei 
formări.  
Accentul se pune pe activități incluzive de petrecere a timpului liber, ca oricare altă persoană.  
 
Această instruire are ca grup țință:  

• persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale;  

• formatorii;  

• cetățenii care interacționează cu persoanele cu dizabilități intelectuale.  

Auto-gospodărirea este foarte importantă pentru calitatea vieții, iar oportunitățile de dezvoltare la 
nivel profesional și personal trebuie să fie oferite și persoanelor cu dizabilități intelectuale.  
Aceste obiective sunt relaționate cu temele centrale ale Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități:  

• autonomia;  

• participarea deplină.  

 
Autonomia  
 
Una dintre temele principale referitoare la protecția persoanelor cu dizabilități este propria lor 
influență.  
Mult timp s-a crezut că oamenii care au dificultăți în gândire nu pot lua decizii pentru ei înșiși, dar acum 
știm că atunci când cineva nu are nici o influență asupra propriei vieți, nu poate evolua.  
Pentru evoluție și încredere în sine, ar trebui să poți descoperi ce poți face și ce vrei, dar într-un mod 

sigur. 

Dezvoltarea personală și profesională  
 
Persoanele cu sindrom Down sau cu alte dizabilități intelectuale au capacitatea de a se dezvolta și 

trebuie să fie puse la încercare în acest scop. Formarea și antrenamentul sunt necesare pentru a face 

acești pași. Considerăm că este important ca oamenii să dezvolte activități zilnice și să muncească, iar 

inițiativele oferite sunt activitățile creative. Totul este pentru a promova independența, autonomia și 

conștiința de sine. 

Viziunea asupra abordării persoanelor cu dizabilități intelectuale  
 
Pe lângă concentrarea pe mai multe activități și incluziune, această formare subliniază importanța:  

• întrebării trimise; care sunt dorințele și nevoile unei persoane cu dizabilități.  

• personalizării; fiecare persoană este diferită, puterea constă în a găsi o soluţie creativă pentru fiecare.  

• propriei direcţii; experiența în vederea creșterii, auto-direcționării și stabilirii de contacte reprezintă 

baza pentru dezvoltarea de sine.  

• sistemului; un sistem bun care include familia, vecinii, prietenii din jurul cuiva creează mai multă 

incluziune și mai multe posibilități.  

• Dialogului; acest mod de lucru sporește conștiința de sine și asigură faptul că oamenii învață unul de 

la celălalt.
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1.2 Persoanele cu sindromul Down și alte dizabilități intelectuale își pot dezvolta 
personalitatea 

 
Creșterea conștiinței de sine 
 
De exemplu: Cine sunt eu? Ce activități mi se potrivesc? Ce îmi place? Ce oameni vreau să am în 
jurul meu? Ce nu vreau? Mă uit la televizor pentru că îmi place foarte mult sau pentru că nu am 
altceva mai bun de făcut? Care sunt alternativele? 
 
Creșterea independenței 
 
De exemplu: luarea inițiativei, dezvoltarea abilităților creative și de rezolvare a problemelor. 
 
Dezvoltarea abilităților sociale 
 
De exemplu: prezentarea, solicitarea de ajutor, luarea inițiativei în legăturile sociale, comunicarea 
cu persoanele cu și fără dizabilități. 
 
Alegerile proprii reprezintă punctul de plecare pentru îndrumarea fiecărei persoane 
 
Persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale pot face alegeri proprii. Autonomia este 
importantă pentru bunăstarea fiecărei persoane. Prin alegerea proprie, se creează motivația 
intrinsecă. Motivația intrinsecă duce la rezultate mai bune ale învățării. 
 
Lumea serviciilor de protecție gândește adesea în sisteme. 
De exemplu: Supraveghetorul este acolo joi, așa că toată lumea meșterește împreună. Este joi o zi 
plăcută pentru toată lumea? Preferă cineva meșteșugurile? 
De exemplu: colegii dumneavoastră sunt și prietenii dumneavoastră. Este adevărat? Ce fel de oameni 

ar aduna cineva în jurul său dacă ar avea ocazia? 

 
Este importantă trecerea de la o abordare bazată pe sistem la o abordare orientată spre persoană. 
Aceasta presupune o abordare diferită pentru cei implicați. Personalizarea necesită adesea mai 
multă creativitate. 
 
Conexiunea personală și a fi important sunt fundamentale pentru fiecare persoană 
 
Prin urmare, în cursul formării se acordă o atenție sporită schimbului personal, participanții sunt 
încurajați să găsească oameni cu aceeași gândire, iar aceia care aduc experiență sau cunoștințe de 
specialitate au un rol în formare. O persoană crește atunci când simte că primește îngrijire și 
îndrumare, pe care la rândul său le poate oferi altora. 
De exemplu: Există cineva care poate să poată folosi calculatorul? Există cineva care poate desena 
sau prezenta bine? Există cineva care are experiență în sala de sport? Folosiți contribuția sa. 
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1.3 Obiectivele instruirii 
 
Această instruire este scrisă pentru promovarea și întărirea autocontrolului persoanelor cu sindrom 
Down și alte dizabilități intelectuale atunci când desfășoară activități  de petrecere a timpului liber. 
Instruirea constă într-o serie de 5 lecții care, în funcție de grup, durează între 60 și 120 de minute 
per lecție.  
În cadrul acestei formări sunt pregătite următoarele competențe: 
 

• Conștientizarea propriei persoane; 

• Abilitățile sociale; 

• Asertivitatea; 

• Creativitatea și puterea de rezolvare; 

• Abilitățile de prezentare; 

• Solicitarea ajutorului și utilizarea sistemului; 

• Abilitatea de a face alegeri; 

• Comunicarea; 

• Orientarea. 
 
Instruirea utilizează instrumente de învățare diferite și abilități de comunicare diverse. 
 
Metode de lucru 
 
Metodele de lucru pe care le puteți utiliza cel mai bine pentru persoanele cu sindrom Down și alte 
dizabilități intelectuale sunt cele axate pe cercetare și joc. Metodele de lucru care se concentrează 
în principal pe amintire sunt mai puțin potrivite pentru acest grup țintă, deoarece aceștia învață, în 
principal, prin exersare și experimentare. 
 
Crearea planului personal de petrecere a timpului liber 
 
Când îți faci planul personal de petrecere a timpului liber, te gândești la ce vrei să faci în timpul 
liber, de cine ai nevoie, ce măsuri trebuie să iei pentru a pune în aplicare acest plan, cum te duci 
acolo și de cât de mulți bani crezi că ai nevoie. După ce v-ați gândit la acest lucru, îl veți transforma 
în acțiuni.  
 
Veți exersa utilizând jocul de rol pentru a vă putea realiza planul, de exemplu:  

• efectuarea unei programări; 

• invitarea prietenilor; 

• solicitarea ajutorului; 

• achiziționarea biletelor. 
 
Prezentarea planului personal de petrecere a timpului liber 
 
Fiecare participant va prezenta planul propriu de acțiune. Va spune cum a întocmit planul de 
acțiune și ce îi trebuie pentru a-l putea duce la bun sfârșit. 
De exemplu, se poate pregăti un poster, un PowerPoint, o melodie, o poezie sau un dans. 
Prezentarea se va face în fața grupului și persoanelor pe care le-ați invitat pentru acest lucru. 
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Discuția în cerc  
 
Discuția așezați într-un cerc este un început bun pentru fiecare lecție. Este vorba despre a face 
împreună, a învăța împreună, a trăi împreună, a face planuri și a crea o atmosferă bună de lucru 
împreună. Conversațiile stimulează nevoia oamenilor de a comunica. În societatea noastră 
modernă se utilizează din ce în ce mai mult abilitățile lingvistice ale copiilor și adulților. Abilitățile 
lingvistice bune asigură maturitatea și independența.  
 
Aranjamentul în cerc antrenează conștiința. În felul acesta, toți se pot uita unul la celălalt, se 
concentrează cu adevărat unii pe alții și nu vorbesc cu spatele. Acesta oferă oportunități pentru un 
schimb nelimitat, o implicare substanțială și experiența egalității. 
 
Se folosește bastonul vorbitor pentru a se asigura că povestitorul își poate spune povestea. 
Persoana care îl deține este la rând să povestească. De Freinetbeweging, www.freinet.nl; 
info@freinet.nl. 
 
Mai multe informații în Anexa 3.1. 
 
Dialogul 
 
Un dialog este o conversație între două sau mai multe persoane în care se analizează subiectele de 
discuție. Fiecare vorbește și ascultă cu atenție pe celelalte persoane. Dialogul este echivalentul unei 
dezbateri sau discuții. Nu este vorba despre a convinge pe cineva, ci despre schimbul de experiențe 
și perspective diferite. Punctul de plecare este: adevărul se află la mijloc. 
 
Participanții la dialog sunt egali. Toată lumea ia parte la conversație, 
fiecare spune ce are de zis și ascultă pe cealaltă persoană, indiferent 
dacă este o persoană cu o dizabilitate intelectuală, un supraveghetor 
sau un părinte. 
 
Pentru a asculta cu atenție, este important să vă amânați judecățile. 
Este bine dacă cineva găsește sau vede ceva diferit față de 
dumneavoastră. Acest lucru este permis și poate exista alături de 
perspectiva dumneavoastră. 
 
Schimbând păreri, învățați despre un subiect, despre cum vă 
poziționați și cum îl văd ceilalți. Deoarece participanții împărtășesc 
punctele lor de vedere, apare o imagine mai completă a întregului, a 
faptului că adevărul se găsește la mijloc. Schimbul personal creează, 
de asemenea, o legătură reciprocă în grup. 
 
Participanții și supraveghetorii stau într-un cerc și toți își împărtășesc 
experiențele. Toată lumea se ridică. Toată lumea este rugată s-o 
asculte cu atenție pe cealaltă persoană. 
 
Mai multe informații în Anexa 3.2. 

Atenție: 

 

Dialogul bun necesită 

timp.  

 

Fiecare are dreptul să 

aibă o opinie proprie.  

 

Participați. 

 

Oferiți participanților 

libertatea de a vorbi 

sau nu. Este important 

sentimentul de 

siguranță.   

 

Ascultarea vă permite 

să învățați și 

dumneavoastră. 

mailto:info@freinet.nl
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Forme de joc 
 
Am ales următoarele forme de joc: joc de memorie; pasărică mută-ți cuibul; joc de rol; și jocul 
banilor. 
Explicația jocurilor poate fi găsită în anexe. 

 
1. Jocul de memorie (Anexa 3.3): 

a) realizarea unor perechi de două cărți identice cu o imagine a activităților dedicate timpului 
liber. 

b) realizarea unor perechi de două cărți identice cu o imagine a banilor. 
2. Pasărică mută-ți cuibul (Anexa 3.4): recapitularea lecției anterioară printr-un joc activ. 
3. Jocul de rol (Anexa 3.6): exersarea și apoi experimentarea activităților de petrecere a timpului 

liber care urmează a fi desfășurate. 
4. Jocul banilor (Anexa 3.8): învățarea banilor și a utilizării lor.  

 
Învățarea prin activități / exerciții practice 
 
În această instruire prin 5 lecții, persoanele cu sindrom Down sau alte dizabilități intelectuale învață 
să abordeze o activitate de petrecere a timpului liber. 
Participanții învață cum să facă alegeri, de cine au nevoie din rețeaua personală și care sunt pașii 
necesari pentru a putea realiza această activitate. De asemenea, ei învață ce altceva este necesar 
pentru a îndeplini această activitate, se gândesc la bani, transport, invitație, rezervare, etc. 
 
Materiale necesare instruirii 
 
Pentru a realiza această instruire, următoarele materiale trebuie să fie disponibile: 

 

• Calculator; 

• Proiector; 

• Prezentare PowerPoint; 
o Activități de agrement; culegere de exerciții 

• Culegere de exerciții pentru fiecare participant  
o [poate fi găsită în Anexa 3.9]; 

• Jocul de memorie  
o [poate fi găsit în Anexa 3.4]; 

• Fișe pentru discuții  
o [se găsesc în Anexa 3.6]; 

• Materiale pentru desenat, scris și lucru manual; 

• Bandă sau coardă  
o [pentru jocul „Pasărică mută-ți cuibul”, cu aceasta faceți cutii cu răspunsuri corecte și 

greșite]; 
o [poate fi găsit în Anexa 3.5]; 

• Bastonul vorbitor  
o [pentru discuțiile de grup, astfel încât să fie vizualizat cine vorbește];  
o [a se vedea în Anexa 3.2] 

În timpul lecțiilor (în special în timpul prezentărilor din lecția 5) poate fi distractiv să faceți 
fotografii și/sau înregistrări video.  
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1.4 Pregătire generală pentru lecție 
 

Realizarea unei cutii pentru lecții 
 
Este recomandabil să creați o cutie pentru lecție unde sunt colectate cele mai multe materiale.  
 
În cutia pentru lecții se găsesc: 

• Jocul de memorie ( vezi 3.4); 

• Bastonul vorbitor (vezi 3.2); 

• Fișele pentru discuții (vezi 3.6); 

• Fișele pentru jocul de rol (vezi 3.7); 

• Pictogramele pentru jocul cu banii (vezi 3.8); 

• Bandă sau sfoară (vezi 3.5); 

• Materiale pentru desen, scris și lucrul manual;  

• Culegerea cu exerciții (vezi 3.9). 
 
Amintiți-vă să adaptați următoarele materiale la limbajul, cultura și nivelul participanților: 

• Prezentarea PowerPoint  

• Culegerea de exerciții 

• Jocul de memorie 

• Fișele pentru discuții 

• Fișele pentru jocul de rol. 
 
Competențele formatorului 
 
Formatorul trebuie să fi dobândit următoarele cunoștințe și abilități: 

• Lucrul cu persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități 
intelectuale. 

• Viziune și context în legătură cu autodeterminarea și planificarea 
centrată pe persoană. 

• Principiile dialogului. 

• Abilități de ghidare a unui dialog cu un grup. 
 
Cunoașterea grupului 
În prealabil, formatorul trebuie să fie informat despre următoarele:  

• Nivelul participanților. 
• Lucrurile importante care trebuie știute despre participanți:  

o Au nevoie de ajutor fizic? 
o Au un comportament greu de înțeles?  
o Există instrumentele necesare pentru a face lecțiile mai 

accesibile?  
▪ Interpret? 
▪ Toaletă adaptată? 
▪ Etc. 

• Asigurați-vă ca aveți informații suficiente pentru a sprijini 
participanții. 

Atenție: 

 

Adresați întrebări de 

urmărire! 

  

Dacă în trecut s-au 

făcut multe alegeri 

pentru tine, este greu să 

te exprimi. Continuați 

repetarea întrebărilor și 

rămâneți calm. Dacă 

este necesar, solicitați 

ajutor pentru a 

răspunde la întrebare.  

 

Dezvoltarea 

autocontrolului 

necesită timp! 
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Pregătirea participanților 
 
Asigurați-vă că participanții sunt bine pregătiți pentru instruire.  
 
Participanții știu în prealabil: 

• Unde merg; 
• De ce; 
• Cu cine; 
• Ce vor face. 

 
Implicarea părinților/îngrijitorilor 
 
În prealabil, trimiteți un e-mail părinților/îngrijitorilor participanților, conținând culegerea de 
exerciții. În acest mod vor avea o idee despre ceea ce se va întâmpla.    
Rugați-i să discute cu participanții despre așteptările pe care le pot avea de la această instruire și 
despre experiențele lor din timpul instruirii.   
În acest mod, subiectele învățate se repetă și se încorporează în viața de zi cu zi a participanților. 
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CAPITOLUL 2 
 

LECȚIILE 
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Lecția 1: Cum îți poți petrece timpul liber? 
 

Rezumat 
 

În această lecție se prezintă programul de instruire. Participanții învață care sunt activitățile pentru 

petrecerea timpului liber și câte posibilități există. În acest sens, cursanții sunt invitați să se 

gândească deja la ceea ce le place și ce nu. Este o primă orientare. Mai târziu în cadrul instruirii, 

acest subiect va fi detaliat. Participanții joacă, de asemenea, un joc de memorie. 

Pregătirea lecției 
 

Durata lecției 

Între 60 - 120 minute. 

Materiale necesare 
 
Pentru această lecție aveți nevoie de: 

• Calculator & Proiector; 

• Prezentare PowerPoint despre activitățile de petrecere a timpului liber 

• Jocul de memorie: Anexa 3.4 

• Culegere de exerciții pentru fiecare participant: Anexa 3.9 

• Bastonul vorbitor: Anexa 3.2. 
 

Pregătiri suplimentare ce trebuie făcute de către formator 
 
Pentru această lecție se recomandă ca formatorul să se fi familiarizat deja foarte bine cu variantele 

jocului de memorie (vezi anexa 3.4) pentru a-l putea adapta la abilitățile diferite ale participanților. 

Structura lecției 
 
Prima sesiune 

Durata: 55 minute. 

Cu toți participanții într-un cerc se vorbește despre activitățile de petrecere a timpului liber: ce sunt 

acestea, când le realizați, de ce le faceți. Participantul care vorbește are bastonul vorbitor în mână, 

astfel încât toată lumea să poată vedea că este rândul său. După ce participantul a vorbit, pasează 

bastonul vorbitor persoanei care dorește să răspundă sau care vrea să povestească. 

Cu ajutorul prezentării PowerPoint, veți arăta opțiunile pentru activitățile de petrecere a timpului 

liber. 

Participanții numesc singuri pictogramele și povestesc ceea ce știu deja.  

- Este distractiv să faci lucrul acesta? 

- De ce? 
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- Ați vrea să mai experimentați o dată? 

După aceasta, se exersează memoria în grupuri de maximum 3 persoane și 1 supervizor. La sfârșitul 

jocului, toată lumea alege până la 3 pictograme de memorie cu activitățile pe care ar dori să le facă. 

Pauza apă și fructe: 15 minute:  

A doua sesiune 

Durata: 50 minute 

20 minute: 

În cerc, cu ajutorul bastonului vorbitor, cursanții își explică alegerile și pun întrebări unii altora. 

Acest lucru se poate face în cercul mare sau într-un grup mic, în funcție de dimensiunea grupului. 

Dacă sunt mai mult de 10 participanți, sunt de preferat grupurile mai mici pentru discuțiile de grup. 

Toată lumea ascultă persoana care are în mână bastonul vorbitor și poate pune întrebări sau oferi 

sfaturi atunci când îi vine rândul.  

30 minute: 

După discuția în cerc, fiecare cursant își preia culegerea de exerciții și marchează alegerea sa pentru 

petrecerea timpului liber, pagina 1 din culegerea de exerciții. 

La sfârșitul acestei lecții vorbiți cu fiecare în parte. Faceți acest lucru în grupuri mici folosind 

dialogul. 

- Ce am făcut astăzi? 

- Ce opțiuni ați ales?  

- Sunt ele în culegerea proprie de exerciții?  

- Cum ați experimentat instruirea?  

- Ce ați învățat? 

Data viitoare vom continua să lucrăm la acest lucru și atunci vom face propriul plan. Ne vom gândi 

la: 

- Cine ești tu? 

- Ce faci acum?  

- Cum arată săptămâna ta? 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 1 – Culegere de exerciții 

 

Obiectiv: să obținem o imagine a ceea ce 

este posibil, să învețe să facă alegeri. 
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LECȚIA 2: Planul personal pentru petrecerea timpului liber 
 
Rezumat 
 
Proiectați planul personal de petrecere a timpului liber. 

În această lecție, participanții vor lucra asupra unei opțiuni de petrecere a timpului liber cu ajutorul 

culegerii de exerciții. La ce trebuie să vă gândiți dacă doriți să faceți o activitate? 

Pregătirea lecției 
 
Durata lecției 
 
Între 60 - 120 minute. 

Materiale necesare 
 
Pentru această lecție aveți nevoie de: 

• Culegere de exerciții pentru fiecare participant paginile 4 - 8: Anexa 3.9 

• Instrumente pentru desen, lucru manual și scris 

• Bastonul vorbitor  

• Culegerea cu exerciții în PowerPoint 

• Calculator & Proiector 

Pregătire suplimentară pentru formator 
 
Formatorul știe cum arată "proiectarea planului de petrecere a timpului liber" în culegerea de 

exerciții și explică acest lucru cu ajutorul prezentării PowerPoint. 

Structura lecției 
 
Prima sesiune 

Durata: 70 minute. 

20 minute: 

Începeți într-un cerc cu bastonul vorbitor, din nou cu cel care deține bastonul. Cursantul povestește 

ce s-a întâmplat în lecția anterioară. Completați-l acolo unde este necesar, dar sub formă de 

întrebare.  

- Ce altceva am făcut, cine poate să spună asta?  

- Ce ai ales, ai ales mai multe? 

Introducere în lecția de astăzi. Spuneți-le ce se va întâmpla astăzi:  

- Desenați-vă și însemnați pe fișa de 

lucru ceea ce vi se potrivește, 

desenând/scriind/lipind ce visați să 

faceți în timpul liber.  

Exercițiul 2 – Culegere de exerciții 

Obiectiv: să creștem gradul de conștientizare. 

. 
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- Scrieți/colorați planul săptămânal.  

 
 

 

 

- Găndiți-vă la ceea ce vă place să faceți 

în timpul liber.  

 

- Identificați rețeaua de persoane din 

jurul vostru, care vă pot ajuta, de care 

aveți nevoie. Ce pași trebuie să faceți 

pentru a vă face visul să devină 

realitate? 

Sarcinile de lucru din culegerea de exerciții sunt afișate cu ajutorul PowerPoint și sunt explicate; 

fiecare merge la o masă unde se găsește un grup de max. 3 persoane și 1 supraveghetor. 

50 minute: 

Participanții realizează sarcinile de lucru din culegerea de exerciții sub supraveghere. Supervizorul 

îi antrenează și îi motivează unde este necesar. Din nou, accentul se pune pe întrebări și pe 

pregătire: sunteți mulțumit; de ce da sau de ce nu; ce altceva puteți să faceți; cine vă poate ajuta 

în acest sens? 

Pauza apă și fructe: 15 minute:  

A doua sesiune 

Durata: 30 minute 

15 minute 

În cerc, participanții arată și explică sarcinile de lucru efectuate. Ceilalți pot răspunde la această 

acțiune oferindu-i sfaturi sau contribuind cu alte idei. În funcție de dimensiunea grupului, hotărâți 

dacă acțiunea se desfășoară într-un cerc mare sau în grupuri mici. 

15 minute 

Participanților li se acordă timp pentru a face o ajustare în planul de petrecere a timpului liber, fie 

pentru că au primit sfaturi sau pentru că au învățat ceva nou în timpul interviului. 

• La sfârșitul acestei lecții faceți o recapitulare, în grupuri mici folosind dialogul. 

• Ce am făcut astăzi - ce variante ați ales - sunt ele în culegerea de exerciții - cum ați experimentat 

formarea - ce ați învățat? 

• Data viitoare când vom continua să lucrăm la acest subiect, vom transforma planul imaginar 

într-unul de acțiune. 

Exercițiul 3 – Culegere de exerciții 

Obiectivul este să obținem o perspectivă a 

perioadei ce poate fi alocată agrementului. 

Întrebare: este participantul mulțumit de 

programul său săptămânal? Prea ocupat sau prea 

liniștit? 

Exercițiul – Culegere de exerciții 

Obiectivul este să învețe să aleagă și să selecteze 

o activitate pentru planul personal de petrecere a 

timpului liber.  

Exercițiul 5 – Culegere de exerciții 

Obiectivul este să obținem o perspectivă asupra 

rețelei participantului și a oamenilor de la care 

vrea să primească ajutor.  

Observație: dacă menționează ajutoare cunoscute, 

încercați să găsiți oameni noi care să fie implicați.  
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LECȚIA 3: De la planul personal pentru timpul liber la planul de activitate 
 

Rezumat 
 

În această lecție, planul personal de petrecere 

a timpului liber este transformat într-un plan 

de activitate. Deci, de la vis la acțiune. 

Pregătirea 
 
Durata lecției 
 
60 până la 120 minute 

Materiale necesare 
 
Pentru această lecție aveți nevoie de: 

• Culegere de exerciții pentru fiecare participant: Anexa 3.9 

• Instrumente pentru desen, lucru manual și scris 

• Fișe pentru discuții: Anexa 3.6 

• Prezentarea Powerpoint de la plan la acțiune 

• Calculator & Proiector 

• Frânghie sau bandă pentru concursul cu întrebări "Păsărică mută-ți cuibul": Anexa  3.5. 

Pregătire suplimentară pentru formator 
 
Formatorul știe cum arată planul de acțiune în culegerea de exerciții și cunoaște regulile pentru 

jocul  "Păsărică mută-ți cuibul". 

Structura lecției 
 
Prima sesiune 

Durata: 55 minute. 

10 minute: 

"Păsărică mută-ți cuibul": împărțiți grupul în două. În mijlocul camerei faceți o linie cu frânghie sau 

bandă. O parte a liniei este răspunsul corect, cealaltă parte a liniei este răspunsul greșit. Grupul stă 

pregătit în spatele unui anumit punct; atunci cand întrebarea este adresată, ei se deplasează la 

răspunsul ales, cât de repede posibil. 

30 minute: 

În grupuri mici de maximum 3 participanți, discutați din nou despre sarcinile îndeplinite, visurile 

exprimate, programul săptămânal, rețeaua. Folosiți fișele pentru discuții. Participanții se ascultă 

Exercițiul 6 – Culegere de exerciții 

Obiectiv: să învețe cum să se pregătească pentru 

acțiune. 

Observație: Permiteți participanților să se 

gândească împreună! 
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reciproc și oferă feedback, sfaturi și sugestii. După această conversație, se pot face unele ajustări 

în propria culegere de exerciții. 

Ajustați planul 

15 minute: 

Cum se face un plan de acțiune 

Așezați într-un cerc mare veți explica cum să se transforme un plan în acțiune. Folosiți prezentarea 

PowerPoint despre transformarea planului în acțiune. 

Pauza apă și fructe: 15 minute:  

A doua sesiune 

Durata: 50 minute 

În aceleași grupuri mici, ca la începutul lecției, veți face planul de acțiune. 

Intenția este ca acest lucru să vină cât mai mult posibil de la participanți, ajutați atunci când este 

necesar. Faceți acest lucru punând întrebări deschise; 

- Unde te duci: ai înțeles ce să faci? Ce film, ce concert, care coafor, 

care restaurant, etc. 

- De ce te duci: pentru că este distractiv, ziua de naștere, altceva de 

sărbătorit? 

- Cu cine te duci: te duci cu un prieten, un coleg de cameră, familie. 

- Când te duci: v-ați pus deja de acord pentru o zi anume?  În ce 

dată, la ce oră? 

- De cine ai nevoie să faci acest lucru? părinte, însoțitor, rudă. 

- Cum te duci: te-ai gândit cum te duci? autobuz, tramvai, metrou, 

taxi, transport propriu, pe jos. 

La sfârșitul acestei lecții, faceți o recapitulare. Faceți acest lucru în grupuri mici folosind dialogul. 

- Ce am făcut astăzi - ce variante ați ales - sunt ele în culegerea de exerciții - cum ați experimentat 

formarea - ce ați învățat? 

- Data viitoare când vom continua să lucrăm la acest subiect, atunci vom exersa planul prin jocul 

de rol. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenție: 

 

Adresați întrebări 

deschise; aduceți 

completări pentru 

participanți cât mai 

puțin posibil. Lăsați 

ceilalți participanți să 

împărtășească cum vor 

face. În acest mod 

învață unii de la alții.  
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LECȚIA 4: Exersarea planului de activitate 

Rezumat: 
 
În această lecție vom exersa activitățile de 

petrecere a timpului liber. Cu ajutorul 

fișelor pentru jocul de rol, se efectuează un 

număr de pași: invitația, conversația 

telefonică, cumpărăturile, plata etc. 

Pregătirea 
 
Durata lecției 
 
60 până la 120 minute 

Materiale necesare 
 
Pentru această lecție este nevoie de: 

• Fișe pentru jocul de rol: Anexa 7.6 

• Frânghie sau bandă și întrebări pentru jocul Păsărică mută-ți cuibul: Anexa 7.4 

• Bastonul vorbitor: Anexa 7.7 

Pregătire suplimentară pentru formator 
 
Formatorul a tipărit fișele pentru jocul de rol și știe regulile pentru jocul " Păsărică mută-ți cuibul ". 

Structura lecției 
 
Prima sesiune 

Durata: 45 minute. 

10 minute: 

Într-un cerc mare discutați despre ce s-a făcut în lecția anterioară, planul de acțiune care a fost 

proiectat. Cu ajutorul bastonului vorbitor dați-le tuturor oportunitatea să vorbească despre planul 

de acțiune, dar și despre cum l-au făcut: singuri sau cu îndrumare. Cum a fost când ați proiectat 

planul? Ați putea să-l faceți singuri data viitoare, dacă este cazul? Dacă da, de ce aveți nevoie? Are 

cineva sfaturi sau o soluție? Acestea sunt întrebări pe care le puteți adresa pentru a menține 

participanții în conversație. 

25 minute: 

În cerc, sunt discutate fișele pentru jocul de rol, iar ca exemplu, câteva sunt prezentate de către 

participanți. Dacă participanții nu îndrăznesc să facă acest lucru, instructorul poate face o 

demonstrație și poate implica cu atenție participantul. Puteți face acest lucru prin: 

• O exemplificare corectă și una greșită, oferindu-le feedback participanților, 

Exercițiul 7 – Culegere de exerciții 

 

Obiectiv: să investigăm ceea ce participanții 

deja știu și pot face, să exersăm ceea ce este 

dificil, să învățăm unii de la ceilalți.  

Observație: la început descoperiți ceea ce 

participanții deja știu și pot face, oferiți-le 

încredere de sine. Apoi, exersați prin joc de rol 

ceea ce este dificil. Exemplificați împreună cu 

cei care au abilități crescute un exemplu de rol. 
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• Un comportament prin care pretindeți că nu mai știți ce să faceți, astfel încât să-i determinați  

pe participanți să completeze. 

10 minute:   

" Păsărică mută-ți cuibul " 

Împărțiți grupul în două. În mijlocul camerei faceți o linie cu frânghia sau banda. O parte a liniei 

este răspunsul corect, cealaltă parte a liniei este răspunsul greșit. Grupul este pregătit și așteaptă 

în picioare în spatele unui anumit punct, iar atunci când se adresează întrebarea, participanții merg 

la răspunsul ales cât de repede posibil. 

Pauza apă și fructe: 15 minute:  

A doua sesiune 

Durata: 50 minute 

Cu ajutorul fișelor pentru jocul de rol veți exersa împreună cu participanții. Faceți acest exercițiu în 

grupuri mici, de maxim 3 participanți și 1 supraveghetor. 

Exersați: 

• a da un telefon, 

• a cumpăra un bilet, 

• a alege un film. 

Anumite exerciții sunt descrise pe fișele pentru jocul de rol. 

La sfârșitul lecției, recapitulați și discutați dificultățile întâmpinate. În următoarea lecție, ei vor 

prezenta visul lor, planul de acțiune și orice activitate deja întreprinsă. 

- Cum ați simțit formarea? 

- Ce ați învățat? 

- S-au schimbat lucrurile datorită acestei instruiri? 

 

La sfârșitul acestei lecții vorbiți cu fiecare în parte. Faceți acest lucru în grupuri mici folosind 

dialogul. 

- Ce am făcut astăzi - ce alegeri ați făcut - cum ați simțit instruirea - ce ați învățat - lucrurile s-au 

schimbat ca urmare a acestei instruiri? 

 

- Data viitoare vom lucra la prezentarea voastră. Veți prezenta apoi planul de acțiune. 

Întocmiți o invitație pentru următoarea lecție. Invitați prietenii, familia sau supraveghetorul să 

participe la prezentarea voastră.  
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LECȚIA 5: Prezentarea propriului plan de acțiune 
 
Rezumat: 
 
În această lecție veți prezenta planul de acțiune, de exemplu, veți face un poster, un cântec sau o 
prezentare PowerPoint pentru a le arăta celorlalți ce veți face și cum veți face acest lucru. 
 
Pregătirea 
 
Durata lecției 
 
60 până la 120 minute 
 
Materiale necesare 

Pentru această lecție este nevoie de: 

• Calculator 

• Proiector 

• Postere pe coli A3 

• Materiale pentru scris, desen și lucru manual 

• Bastonul vorbitor 
 
Pregătirea suplimentară pentru formator 
 

Asigurați-vă că aveți suficient material pentru a face prezentarea, revistele vechi pot fi folosite 
pentru a decupa imagini. 
 
Structura lecției 
 
Prima sesiune 

Durata: 40 minute  

20 minute: 

Începeți în cercul mare și prezentați participanților scopul acestei lecții: să facem o prezentare; ppt, 
poster, cântec, poezie, poveste despre planul de acțiune și dacă a fost deja pus în aplicare prin 
exersare. Întrebați participanții dacă cineva a mai prezentat și dacă poate explica acest lucru. Dacă 
nu, atunci explicați în ce constă o prezentare. 

20 minute: 

În grupuri mici de maximum 3 și 1 supervizor, lucrați la prezentare. Expuneți aceste informații cu 
ajutorul unei prezentări PowerPoint, un cântec, o poveste sau un poster. Textul și fotografiile 
trebuie să vă susțină povestea. În consecință, textul trebuie să fie scurt și puternic. Prin urmare, 
utilizați cuvinte separate sau propoziții foarte scurte. Separați cuvintele și expresiile cu punct și 
tipăriți textul atât de mare (caractere de 20) încât să îl poată citi toată lumea. 
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Iată cum pregătiți prezentarea. 

• Faceți o schiță a prezentării: introducere, cuprins și încheiere. 

Apoi, când faceți prezentarea, țineți cont de următoarele informații 

• Creați o prezentare Powerpoint sau un poster. 

• Faceți o fițuică. Aceasta este un set de notițe succint utilizate pentru o consultare rapidă. 

• Exersați-vă prezentarea. 

• Verificați dacă toate instrumentele funcționează corect. 

O prezentare se susține astfel. 

• Vorbiți calm și clar. 

• Vorbiți puțin cu emfază; astfel povestea dumneavoastră va prinde mai bine la cursanți. 

Fiți atenți la ținută în timpul prezentării: 

• Stați drepți cu ambele picioare pe pământ. 

• Nu puneți mâinile în buzunare. 

• Stabiliți o legătură cu cursanții uitându-vă cât mai mult posibil la fiecare dintre ei. 

• Nu pasați fotografii în timpul prezentării, ci afișați-le pe poster sau pe Powerpoint. 

• Invitați participanții să vadă imaginile de aproape după prezentare. 

• Asigurați-vă că toți participanții din cameră vă pot vedea, atât pe dumneavoastră, cât și 

imaginile și fotografiile prezentate. 

Urmează să faceți o prezentare a planului vostru de acțiune. 

Veți spune: 

- Cine sunteți. 

- Ce veți face. 

- Cu cine veți face. 

- Cum veți face. 

- De ce veți face asta. 

Prezentarea durează aproximativ 5 minute și puteți utiliza imagini. 

Puteți folosi computerul pentru o prezentare, dar puteți să faceți și un poster sau doar să spuneți 

o poveste. 

Pauza apă și fructe: 15 minute 

A doua sesiune 

Durata: 60 minute 

10 minute:  

Verificați și terminați prezentarea. 

50 minute: 

Priviți și ascultați prezentările fiecăruia în parte. 

Exercițiul 8 – Culegere de exerciții 

 

Obiectiv: să exprime ceea ce crede că este important și vrea; 

să implice rețeaua sa în plan.  

Observație: dacă e necesar, exersați mai întâi în grupuri mici. 

Sfat: invitați cât mai multe persoane din rețeaua 

participantului.  
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CAPITOLUL 3 
ANEXE 
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3. Anexa 
3.1. Discuția în cerc 

Discuția în cerc este un început bun pentru fiecare lecție. 
Este vorba despre a face împreună, a învăța împreună, a 
trăi împreună, a face planuri și a crea o atmosferă bună de 
lucru împreună. Conversațiile stimulează nevoia de 
comunicare a participanților. În societatea noastră modernă se utilizează din ce în ce mai mult 
abilitățile lingvistice ale copiilor și adulților. Abilitățile lingvistice bune oferă maturitate și 
independență. Aranjamentul în cerc antrenează conștiința de sine. În felul acesta, toți se pot uita 
unul la celălalt, se concentrează cu adevărat unii pe alții și nu vorbesc cu spatele. Aceasta oferă 
oportunități pentru un schimb nerestricționat, o implicare substanțială și sentimentul egalității. 
Pentru a se asigura că povestitorul își poate spune povestea, se folosește bastonul vorbitor, 
persoana care deține bastonul vorbitor este la rând să-și prezinte povestea. 

Este dificil de pus gânduri originale în cuvinte. Participanții caută cuvinte și formulări. Povestind și 
vorbind, ei își folosesc propriile abilități lingvistice. Este chiar mai dificil să fii cu adevărat ascultat și 
înțeles. O poveste personală evocă multe imagini. Participanții sunt interesați unii de ceilalți. Ei 
folosesc povești de la ceilalți membri ai grupului pentru a-și realiza propriile povești. Povestirea 
presupune împărtășirea experiențelor și învățarea unor lucruri noi. Ei observă că mult nu înseamnă 
auto-evidențiere. Conversațiile adaugă ceva gândirii lor, iar participanții învață să-și schimbe 
opiniile. Ei învață să vorbească și să asculte, să aleagă, să stabilească întâlniri și să respecte reguli. 
Toate acestea implică raportarea, discutarea lucrărilor efectuate și obținerea de noi idei. De 
asemenea, conflictele sunt discutate în limitele sigure ale cercului. Sunt discutate toate aspectele 
legate de viața din grup. Toată lumea este luată în serios și vorbește pe cât de mult posibil pe picior 
de egalitate. 

Pe lângă aceste aspecte organizatorice, instructorul monitorizează în principal conținutul 
conversațiilor și implicarea participanților. El arată că îi ascultă și că îi înțelege. Instructorul 
adresează solicitările conform experiențelor sale și altora similare, și le permite participanților să 
se gândească la mai multe răspunsuri posibile. Instructorul are datoria să facă acest moment 
colectiv, în cerc, cât mai eficient posibil pentru toate tipurile de experiențe de învățare, având în 
vedere legătura dintre obiectivele lecției și oportunitățile utile pentru sarcinile ulterioare. El își 
limitează limbajul propriilor declarații. Dacă se oferă un moment de tăcere, participanții au 
posibilitatea de a căuta și de a interveni. Instructorul trebuie să implice cât mai mulți participanți 
în conversație și nu numai pe cel mai rapid, cel mai inteligent sau pe cel mai guraliv. Prin 
confruntarea cu observații negative și prin modul lui de a întreba, instructorul le oferă 
participanților posibilitatea a vorbi (mai departe). El oferă un bun exemplu și pentru abordarea 
participanților cu limbaj deficitar. La fiecare discuție în cerc, o fișă de lucru se continuă cu o alta. Vă 
uitați la ceea ce este adus, ascultați povestirile și întrebările. Citiți cu mândrie un text, imediat ce 
acesta s-a terminat de dezbătut, s-au spus povestirile noi și s-a ajuns la un consens în cercetarea 
acestuia. Și în mod clar articulați, evidențiați vizual, citiți, scrieți, apreciați limbajul, dezvoltați 
vocabularul, explorați matematica și lumea în general. Toate acestea asigură diversitatea și 
implicarea puternică. În cercurile finale, rezultatele sunt prezentate, discutate și comentate. Grupul 
verifică dacă a primit răspunsuri la întrebările sale, la produse și la proces (cum au mers lucrurile, 
s-ar putea schimba ceva data viitoare?). Este o rundă care asigură coeziunea și privește în 
perspectivă.  

De Freinetbeweging www.freinet.nl info@freinet.nl 
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3.2. Bastonul vorbitor 
Acest instrument este folosit pentru a exersa ascultarea și comunicarea. 

Un baston vorbitor este foarte util într-o discuție în cerc. Persoana care vorbește ține bățul, astfel 

încât toată lumea știe cine vorbește și știe pe cine să asculte. 

• Explicați-le participanților că, în vremurile străvechi, oamenii au folosit bastonul vorbitor pentru 
a se asigura că fiecărei persoane i-a revenit rândul pentru a împărtăși ideile și opiniile sale cu 
restul grupului. Persoana care ținea bastonul avea dreptul să vorbească. Toți ceilalți trebuiau să 
asculte cu respect. Când o persoană termina de vorbit, oferea bastonul altcuiva. 

• Puneți-i pe participanți să stea într-un cerc și oferiți bastonul celui care se simte confortabil să 
vorbească într-un grup. Cereți-i acelui participant să împărtășească ceva cu clasa. Puteți 
specifica un subiect sau le puteți permite participanților să aleagă propriile lor subiecte în 
context. Când primul termină de împărtășit, acesta înmânează bastonul participantului care 
dorește să vorbească. Spuneți-le că oricine nu dorește să vorbească, poate pur și simplu, să 
treacă bățul la următoarea persoană. Participanții ar trebui să continue să ofere bastonul până 
când fiecare persoană a avut posibilitatea de a vorbi. Poate doriți ca participanții să folosească 
mai mult decât o dată bastonul vorbitor, astfel încât unii dintre ei să aibă o a doua șansă de a-și 
împărtăși gândurile, dar nu insistați să vorbească dacă nu doresc. 

 

Idee de realizare manuală a bastonului vorbitor: 

O lingură de lemn este o bază bună pentru un baston vorbitor. 

Cu ajutorul panglicilor, al culorilor și al mărgelelor, puteți realiza un baston vesel. 
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3.3. A purta un dialog 
 
Conversații cu sens 
 
 
Cuprins 
1. Ce este un dialog 

a. Dezbaterea și discutarea diferențelor de opinii 
b. Despre ce este vorba într-un dialog 

2. Esența dialogului 
a. Atitudine principală 
b. Principii de bază 
c. Povestea elefantului și a orbilor 

3. Reguli pentru dialog 
4. Aplicarea dialogului 
5. Metoda: cercetare apreciativă 
6. Exercițiul: ghidarea dialogului 
7. Lista de verificare a instructorului 
8. Surse 
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 Ce este un dialog 
 

a. Dezbaterea și discutarea diferențelor de opinii 

 
Un dialog este o conversație între două sau mai multe persoane, în care vorbiți personal și adoptați 
o atitudine deschisă de ascultare. Un dialog este contrapartida unei dezbateri sau a unei discuții. 
Nu este vorba despre convingere, ci despre schimbul de experiențe și perspective diferite. 
Nu este vorba despre o scenă de luptă, ci despre un domeniu de cercetare. 
 

b. Despre ce este vorba într-o conversație bazată pe dialog? 

 
O conversație bazată pe dialog poate acoperi o gamă largă de subiecte. O conversație devine un 

dialog atunci când vă prezentați propria persoană și, în același timp, doriți să fiți deschiși la 

experiențele și perspectivele celorlalți. Partenerii dumneavoastră de discuție acționează ca o 

oglindă. 

  

 
Esența dialogului 

 
În cazul în care vă aflați într-o discuție sau într-o dezbatere în care doriți să luați poziție și să 
convingeți cealaltă persoană că există un adevăr (al dumneavoastră), dialogul se referă la faptul că 
adevărul se află în mijloc. Atitudinea noastră se bazează pe faptul că este o iluzie să credem că 
adevărul pe care îl experimentăm este "adevărul". 
 

a. Atitudine de bază 

Ideea că mai multe adevăruri sunt posibile în același timp este o atitudine de bază fundamental 
diferită de cea pe care o adoptăm în discuție și dezbatere. Atitudinea de bază a dialogului duce la 
dorința de: 

• a vrea să investigați împreună; 

• a fi deschiși oportunităților pe care nu le-ați văzut încă; 

• a crea și acționa individual și / sau împreună: (co-creație). 
 

b. Principii de bază 

Din această atitudine de bază, pentru a crea o atmosferă în care puteți vorbi și asculta, există practic 
patru principii de bază. 
În cadrul dialogului ne invităm reciproc: 

• să ascultăm cu atenție; 

• să evaluăm întrebările; 

• să amânăm judecățile; 

• să vorbim autentic. 
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c. Povestea orbilor și a elefantului  

 
 
O poveste populară 
din India ne învață 
conștientizarea 
interculturală prin 
ilustrarea modului 
în care perspective 
diferite duc la 
puncte de vedere 
distincte. 
 

Dincolo de Ghor era 

un oraș ai căror 

locuitori erau orbi. 

Într-o zi, un rege, 

curtea și armata sa au venit în acest oraș și au pus tabăra acolo. Acest rege avea un elefant, 

pe care obișnuia să-l folosească pentru a obține de la oameni respectul cu forța. Oamenii erau 

nerăbdători să vadă elefantul, iar unii orbi alergau în față pentru a descoperi ce era. Și pentru 

că nu aveau idee despre forma sau aspectul elefantului, au adunat informații prin atingerea 

anumitor părți din corpul elefantului. Fiecare dintre ei credea că a înțeles ceva, doar pentru 

că a examinat o parte. 

Când s-au întors cu știrile la concetățenii lor, au fost imediat înconjurați de oamenii care abia 

așteptau să audă de la ei - care au înțeles greșit - despre ceea ce credeau ei că era adevărat. 

Ei au pus întrebări despre forma și aspectul elefantului și au ascultat ceea ce li s-a spus despre 

el. Omul care a atins urechea a fost rugat să descrie natura elefantului și a spus: "Este un lucru 

mare, dur, de dimensiunea unui covor". Cel care a atins trunchiul a spus: "Știu ce este. Este o 

conductă dreaptă și goală, îngrozitoare și distructivă". Cel care a examinat o labă a spus: "Este 

puternic și ferm, ca un stâlp". Fiecare persoană a descris elefantul conform unei experiențe 

anterioare, ceva cu care îl puteau compara. Apoi au început să discute. "Elefantul tău nu era 

cel real, al tău era iluzia, al meu este singurul adevărat" și așa mai departe. 

Mai târziu cei care îi conducea le-a explicat: "Nimeni nu poate avea o imagine completă a 

elefantului. Singurul lucru pe care îl puteți face este să vă puneți împreună toate experiențele 

voastre diferite cu "elefantul" și din toate aceste experiențe vă puteți imagina o creatură nouă 

cunoscută sub numele de" elefant'. 

Reprezintă suma tuturor acestor părți și ceva mai mult, care formează întregul creaturii 

numite "elefant". 
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Reguli pentru dialog 
 
A purta un dialog cu o altă persoană sau un grup de persoane, este posibil doar dacă toți 
vorbitorii au voința de a vorbi dialogic. Pentru a intra în conversația cu aceleași puncte de 
pornire, am formulat așa-numitele "reguli pentru dialog". 
 
Înainte de interviu, este important să se precizeze regulile jocului, să se verifice dacă acestea 
sunt clare pentru toată lumea și dacă toată lumea este pregătită să vorbească în conformitate 
cu aceste reguli. 
 
Regulile jocului: 

 

• Ascultați cu interes real. 

• Apreciați povestea, formulați-vă o părere. 

• Vorbiți personal, despre propriile experiențe. 

• Asigurați-vă că toată lumea vorbește. 
 
 
Aplicarea dialogului 

 
a. Creșterea conștiinței de sine 

 
Dialogul în conversații poate fi folosit pentru a crește gradul de conștientizare de sine, ca 
persoană, echipă sau organizație; ce mai face echipa mea / noastră; care este viziunea noastră 
ca organizație; cum mă identific (ca organizație) cu un anumit subiect? Conversațiile bazate 
pe dialog sunt eficiente în rezolvarea conflictelor, în timpul proceselor de fuziune, sunt 
utilizate în sesiunele de consolidare a echipei și alcătuire a consiliului. 
 

b. Creșterea coeziunii, baza creației împreună 

 
Prin comunicarea în dialog, dumneavoastră ca o echipă, puneți o fundație pentru a construi 
împreună. Descoperiți cu cine aveți de-a face. Fie că se referă la o echipă de proiect, o clasă 
de elevi sau o relație furnizor-client. Cei care ascultă cu adevărat, utilizează în mod optim 
potențialul disponibil și îi lasă celeilalte persoane propria valoare. În acest fel, dialogul oferă o 
bază solidă pentru procesele de co-creație. 
 

c. Teme de aprofundare 

 
De asemenea, dialogul ca formă de comunicare este potrivit pentru cercetarea în comun acord 
a subiectelor și temelor, de exemplu în cursul unui proces de evaluare sau de elaborare a 
politicilor. 
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Metodă: cercetarea apreciativă 
 

O modalitate de a conduce o conversație constructivă bazată pe principiile de bază ale 
dialogului este metoda anchetei apreciative (AI) sau a cercetării apreciative. 
 

a. De la conexiune la acțiune 

 
Pentru a departaja diferitele straturi ale unei teme sau ale unui subiect cu un grup, cu scopul 
de a dezvolta dorința de acțiune sau creație, se disting câteva etape evidente ale conversației. 
 

b. Patru etape 

 
1. CONECTAREA (ne cunoaștem reciproc și tema). 
2. POVEȘTILE (împărtășim experiențele și poveștile personale). 
3. EXEMPLELE (împărtășim cu ceilalți speranțele, visele și dorințele noastre). 
4. REALIZAREA (investigăm ce este necesar pentru a acționa). 
 
Conducem fiecare fază cu o întrebare centrală: 
1. Cine sunteți, cu ce intenție sunteți aici? 
2. Împărtășirea experiențelor personale în jurul temei, povestind o întâmplare. 
3. Ce dorințe aveți în jurul acestei teme și cum o vedeți pentru dumneavoastră, dacă ați realiza 
acest lucru? 
4. Cine și ce trebuie să facă pentru primul pas? 
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Exercițiu: ghidarea dialogului 
 
Relația dumneavoastră cu participantul: 
 
15 minute 
 
Întâlnire / legătură 
Oferiți rândul în sensul acelor de ceasornic și cereți sugestii: 
• Ați făcut vreodată o activitate? 
• Care a fost activitatea și cum v-ați simțit în ea? 
 
15 minute 

 
Aprofundare 
Oferiți rândul în sensul acelor de ceasornic sau la întâmplare și cereți sugestii: 
• Ați dori să mai faceți acest lucru? 
• De ce nu doriți să faceți acest lucru din nou? 
 
20 până la 25 minute 
 
Imaginare  
Este vorba despre cine simte mișcarea, vorbește, reacționează reciproc. 
Cereți sugestii: 
• Cum arată activitatea ideală pentru dumneavoastră? (imaginați-vă și descrieți-o). 
• Ce ați vrea cu adevărat să faceți? La ce visați? 
• Ce loc are dialogul în ea, din perspectiva a ceea ce am făcut astăzi? 

 
15 minute 

 
Realizare 
Oferiți aleator rândul la discuții și cereți sugestii: 
• Care este primul pas pe care îl veți face pentru a realiza acest lucru? 
• Cum vor observa ceilalți acest lucru? 
• De cine și de ce aveți nevoie? 
 
5 minute 
 
Finalizare 
Oferiți rândul în sensul invers acelor de ceasornic și cereți sugestii: 
• Cum ați simțit această conversație? 
• Cu ce plecați din această conversație? 
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Lista de verificare a instructorului 
 
Spațiul 
• Stabiliți spațiul de lucru cu grijă și atenție, în conformitate cu intenția discuțiilor prin 

dialog. 
• Dacă este necesar, asigurați stilouri, hârtie, simboluri pentru vorbire, băuturi și mici 

gustări. 
• Aliniați scaunele și asigurați o distanță adecvată între ele, astfel încât participanții să se 

poată vedea și auzi bine unul pe celălalt. 
• Asigurați pacea în cameră (masă cât mai liberă, fără dezordine etc.). 

 
Procedura 
• Anunțați ce aveți de gând să faceți și ajutați-i pe participanți să fie prezenți cu trupul și cu 

gândul (runda introductivă, telefoanele etc.). 
• Explicați regulile. 
• Menționați-vă propriul rol de supraveghetor. 
• Încredințați-i pe participanți că au libertatea de a vorbi și / sau de a nu vorbi și că tot ceea 

ce este discutat în cerc este confidențial. 
• Monitorizați principiile: de a vorbi pe rând, într-un cerc, la persoana întâi "eu" etc. 
• Alegeți dacă doriți ca persoanele să vorbească în ordine sau la întâmplare. 
• Monitorizați-vă singur timpul sau cereți-i cuiva să facă acest lucru pentru voi. 
• Asigurați-vă că aveți suficient timp în pregătirea proprie pentru "finalizarea scenariului". 
• Acționați asupra a ceea ce este necesar: rezumat, întrebări, încetinire, dinamism, tăcere. 
 
Conținut 
• Îndrăzniți să vă abateți de la scenariu dacă apare ceva important. 
• Prezentați-vă ca supervizor cu experiențele dumneavoastră personale. 
• Verificați în mod regulat menținerea conținutului discutat în sfera întrebării inițiale. 

 
8. Surse 

 
Literatură 
 
Kessels, Boers and Mostert Vrije Ruimte, philosophize in organizations 
Massink and Ijbema. The appreciative workbook. Appreciative Inquiry in practice 
Scharmer, C. Otto. Theory U. Leadership from the future that presents itself. 
Senge, Peter (et al). Presence, a journey of discovery into profound change in people and 
organizations. 
Bohm, David. On Dialogue. 
Buber, Martin. Dialogic life. 
Jaworski, Joseph. The origin. 
Kahane, Adam. Power and Love. 
Websites: 

• www.lerenindialoog.nl 
• www.gigidingler.nl  

Nu multiplicați acest material de referință în afara atelierului, fără a fi în acord cu „învățarea 
prin dialog”. 
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3.4. Jocul de memorie 
 
Regulile jocului de memorie 
 
Jucătorii 
Jocul de memorie se joacă cu doi până la patru jucători. Dacă sunteți cu un grup mai mare, 
formați echipe. 
 
Ţintă 
Încercați să întoarceți cât mai multe cărți de același fel. 
 
Pregătire 
Amestecați cărțile și puneți-le pe masă cu imaginea în jos. Asigurați-vă că este suficient spațiu 
între cărți, astfel încât să nu se atingă una de cealaltă. Fiecare carte trebuie să poată fi întoarsă 
fără a deranja cărțile din jurul ei. În funcție de participanți, puteți începe cu două sau trei 
perechi. Numărul poate fi extins pe măsură ce jocul este mai bine înțeles, iar jucătorilor le este 
mai ușor să rețină. 
 
Jocul 
Jucați în sensul acelor de ceasornic. Cel care e la rând întoarce o carte la alegere. Apoi, întoarce 
cea de a doua carte. Dacă imaginile sunt identice, jucătorul ia cele două cărți de pe masă și le 
ține lângă el. Apoi reia întoarcerea cărților, până când întoarce două cărți care nu formează o 
pereche. 
 
Dacă întoarce două cărți care nu sunt la fel, le pune din nou cu fața în jos (după ce toți jucătorii 
le-au văzut). Cărțile se lasă în același loc. Este rândul următorului jucător. 
 
Continuați până când toate cărțile au dispărut. Câștigă jucătorul cu cele mai multe perechi ce 
se potrivesc. 
 
Sfaturi 

1. Fiți atenție - chiar dacă nu este rândul vostru. Amintiți-vă ce cărți întoarce fiecare și unde 
se află pe masă. 

2. Puneți cărțile în ordine în prealabil. Astfel își amintesc mai ușor. Dacă nu doriți să faceți jocul 
mai dificil, puneți cărțile pe masă în cruce. 
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Cărțile jocului de memorie pentru petrecerea timpului liber 

Decupați cărțile din carton. 
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Cărțile jocului de memorie cu bani 
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3.5. Păsărică mută-ți cuibul 
 
Gândiți-vă în prealabil la o serie de întrebări și răspunsuri provocatoare și potrivite, conectate 
la o temă a lecției. Luați în considerare două răspunsuri pentru fiecare întrebare, dintre care 
un răspuns este corect. Puneți împreună întrebări dificile și ușoare, astfel încât participanții să 
fie fascinați. 
 
Folosind bandă sau sfoară, faceți două compartimente mari, unul pentru răspunsurile corecte 
și unul pentru răspunsurile greșite. Marcați compartimentele cu culoarea roșie și verde. 
 
Explicați-le participanților care este scopul jocului. Sunt posibile două răspunsuri pentru 
fiecare întrebare. Ei trebuie să încerce să aleagă direcția prin răspunsul corect (stimularea 
dezvoltării). La semnalul " PĂSĂRICĂ MUTĂ-ȚI CUIBUL” pot începe să meargă să se așeze în 
compartimentul în care consideră că răspunsul este corect. Adresați întrebările și răspunsurile 
în mod clar și fără grabă, astfel încât participanții să poată asculta bine și să aibă timp să se 
gândească ce direcție vor alege (vorbiți și explicați). Spuneți-le să aleagă așa cum cred ei și să 
nu meargă în compartimentul în care se află cei mai mulți participanți (respectarea 
autonomie). 
În timpul jocului nu există abandonuri, fiecare participant poate continua jocul. 
Jocul poate fi jucat cel mai bine cu doi supraveghetori. Unul pentru a adresa întrebările și 
răspunsurile, celălalt pentru a se asigura că jocul este în siguranță. În mod clar le spuneți când 
nu li se mai permite să-și schimbe răspunsul. Rețineți că participanții se vor pune în mișcare 
numai după ce semnalul a fost dat. 
Faceți jocul mai interesant, variind modalitatea de începere și dând răspunsul corect. 
 
Oferiți participanților sau echipelor un compliment. Spuneți-le participanților că v-a plăcut că 
au participat cu atât de mult entuziasm. 
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Întrebări pentru jocul Păsărică mută-ți cuibul 
 

 

Lecția 3 
 

Întrebarea Răspunsul corect Răspunsul greșit 

Ai jucat jocul de memorie? Da Nu 

Câte cărți pentru petrecerea 
timpului liber puteai să alegi? 

3 1 

Ți-ai făcut planul pas cu pas, 
fișa de lucru cu tălpile?  

Da Nu 

Câte bilete ai rezolvat? 1 3 

Te-ai desenat? Da Nu 

Folosești bastonul vorbitor? Da Nu 

 

Lecția 4 
 

Întrebarea Răspunsul corect Răspunsul greșit 

Ai făcut exerciții cu banii? Da Nu 

Ai făcut exerciții cu 
transportul? 

Nu Da 

Ai făcut o invitație? Da Nu 

Ai de gând să vorbești data 
viitoare? 

Da Nu 

Ai făcut exerciții despre 
cumpărături? 

Da Nu 

Ai făcut exerciții pentru 
solicitarea ajutorului? 

Da Nu 
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3.6. Fișele pentru vorbit 

Împăturiți fișa în mijloc 

 

 

Stadion, sport 

 

- Unde mergi? 

- Trebuie să faci o rezervare? 

- Cât costă? 

- Câți bani ai luat? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Când te duci? 

- Cu cine te duci? 

- Cum te îmbraci? 
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Petrecere, picnic 

- Ce vrei să faci? 

- Trebuie să cumperi alimentele? 

- Cât costă? 

- Când este? 

- Trebuie să faci o invitație? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Trebuie să cumperi un cadou? 

- Cum te îmbraci? 
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Cumpărăturile 

 

- Unde te duci? 

- Trebuie să faci o rezervare? 

- Cât costă? 

- Câți bani iei cu tine? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Când te duci? 

- Cu cine te duci? 

- Cum te îmbraci? 
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Cinematograf, teatru, muzeu 

 

- Unde te duci? 

- Trebuie să faci o rezervare? 

- Cât costă? 

- Când mergi? 

- Cu cine mergi? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Cum cumperi biletele? 

- Cum te îmbraci? 
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Concert, discotecă 

 

- Unde te duci? 

- Trebuie să faci o rezervare? 

- Cât costă? 

- Câți bani iei la tine? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Când mergi? 

- Cu cine mergi? 

- Cum cumperi biletele? 

- Cum te îmbraci? 
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Coafor 

 

- Unde te duci? 

- Trebuie să faci o rezervare? 

- Cât costă? 

- Câți bani iei la tine? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Când mergi? 

- Cu cine mergi? 

- Cum cumperi biletele? 

- Cum te îmbraci? 
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Restaurant, ceainărie 

 

- Unde te duci? 

- Trebuie să faci o rezervare? 

- Cât costă? 

- Câți bani iei la tine? 

- Ce mijloc de transport alegi? 

- Când mergi? 

- Cu cine mergi? 

- Cum cumperi biletele? 

- Cum te îmbraci? 
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3.7. Fișe pentru joc de rol 
 

Convorbirea telefonică - joc de rol 
 

Actorul A Actorul B 

Bună dimineața/ ziua, cu ce vă pot ajuta? - Bună ziua, aș dori să comand bilete 
pentru: cinema, teatru, concert, stadion. 

- Bună ziua, aș dori să-mi fac o 
programare. 

- Bună ziua, aș dori să fac o rezervare. 
- Bună ziua, … aș dori să vin pentru: sport. 

Este posibil. Cum vă numiți, vă rog?  Mă numesc … 

 

Cu câte persoane veniți? 

Câte bilete doriți? 

Vin cu … persoane. 

Aș dori ... bilete. 

 

Pe ce dată v-ar plăcea să veniți? Aș vrea să vin pe data de .... 

Și la ce oră? 

Știți la ce oră începe? 

În jur de ora .... 

Începe la ora .... 

Aveți și alte întrebări? Cât costă și cum pot plăti? 

 

 Există transport public? 

Există o parcare pentru taxiuri? 

Mi-am notat totul. Ne vedem mai târziu. La 
revedere! 

Mulțumesc! La revedere! 
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Alimentele – joc de rol 
 

Actorul A Actorul B 

Trebuie să fac proviziile pentru petrecere, 
picnic, ziua de naștere. 

 

Unde este? 

Mă poți ajuta să fac o listă de cumpărături? Desigur! Știi deja ce vrei să cumperi? 

Mâncare, băuturi și tort. Câte persoane ai invitat? 

Pe nimeni.   

Am invitat .......persoane. 

- Ar trebui să te gândești câte 
persoane să inviți? 

- Un tort va fi de ajuns pentru zece 
persoane. 

Cipsuri și apă minerală. Atunci vom cumpăra …..cipsuri și …. sticle de 
apă minerală. 

Crezi că vor fi de ajuns? Ce altceva ai mai dori? 

Cât costă?  Cred că….. 

Poți face cumpărăturile cu mine? Desigur, putem merge mâine. 

 
 
Invitația - joc de rol  
 

Actorul A Actorul B 

Bună, aș dori să te invit să mergi ......... cu 
mine.  

Bună, ar fi grozav! Când vom merge? 

Cred că sâmbăta viitoare. Super, la ce oră? 

Pe la ora ......... În regulă! Vrei să vin să te iau? 

Da. Te rog. Bine. Voi veni. 

Pe curând. Ne vedem mai târziu. 
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Banii - joc de rol  
 
 

Actorul A Actorul B 

Aș putea să plătesc, vă rog? Da, vă rog, costă 8 lei. 

Primesc rest? Da, mi-ați dat 10 lei, așa că primiți 2 lei 
înapoi. 

Mulțumesc! La revedere! La revedere! 

  

 
Imaginează-ți propriul joc de rol 
  

Actorul A Actorul B 
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3.8. Banii  
 

 

Învățați diferitele tipuri de bani și aflați cum să numărați banii. 
Puteți utiliza jocul de rol cu banii pentru a afla cum să plătiți și cum să primiți bani înapoi. 
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3.9. Culegerea de exerciții 
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LECȚIA 1 
CUM ÎȚI POȚI PETRECE TIMPUL LIBER? 
CE AI VREA SĂ FACI? ALEGE 3 ACTIVITĂȚI. MARCHEAZĂ ALEGERILE TALE.   
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LECȚIA 2:  

PLANUL PERSONAL PENTRU TIMPUL LIBER 
DESENEAZĂ-TE.  
DESENUL ESTE DESPRE TINE, IAR FAȚA TA POATE FI O PARTE A DESENULUI. GÂNDEȘTE-TE LA 
TINE. RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI. DESENEAZĂ SAU SCRIE RĂSPUNSURILE TALE FOLOSIND 
TOATĂ PAGINA.  
FII CREATIV(Ă)! 

• CE POȚI FACE BINE? 

• CE ÎȚI PLACE? 

• CINE ESTE IMPORTANT(Ă) PENTRU TINE? 

• CE ÎȚI PLACE SĂ MĂNÂNCI? 

• CE CULORI ÎȚI PLAC? 

• ALTCEVA? 
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LECȚIA 2 
CUM ARATĂ SĂPTĂMÂNA TA? 
 

AI DEJA MULTE DE FĂCUT.  

AI TIMP PENTRU ACTIVITĂȚILE DE RECREERE?  

 

LEGENDA: 

 LA LUCRU, LA ȘCOALĂ, LA ALTE 

ACTIVITĂȚI 
   

 
TIMPUL PENTRU ODIHNĂ 

 

 
TIMPUL LIBER 

 

 

 

COMPLETEAZĂ PROGRAMUL DE MAI JOS CU CULORILE RELEVANTE DIN LEGENDĂ:  

 

Ziua Dimineața După-amiaza Seara 

Luni    

Marți     

Miercuri    

Joi    

Vineri    

Sâmbătă     

Duminică    
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LECȚIA 2 
CE VREI SĂ FACI ÎN TIMPUL LIBER?  
ANTERIOR AI ALES 3 ACTIVITĂȚI. TE ROG SĂ LE SCRII.  

COMPLETEAZĂ NORII DE MAI JOS CU ACTIVITĂȚILE PREFERATE PE CARE LE-AI ALES:  

1. ÎMI PLACE CEL MAI MULT! 

2. ACEASTA ESTE A DOUA MEA ALEGERE. 

3. ACEASTA ESTE A TREIA MEA ALEGERE.  

 

 

 

 ① 

 

 

 

 

 

 ② 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 ③ 
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LECȚIA 2 
CE PAȘI TREBUIE SĂ FACI? 
GÂNDEȘTE-TE LA CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU ACTIVITATEA CARE ÎȚI PLACE CEL MAI MULT. 

 

 

PASUL 1 

 PASUL 2 

 PASUL 3 

 PASUL 4 

 PASUL 5 
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LECȚIA 2 
CINE TE POATE AJUTA? 
GÂNDEȘTE-TE LA PERSOANELE CARE TE POT AJUTA SĂ ÎȚI ORGANIZEZI ACTIVITĂȚILE DE TIMP 

LIBER. 

SCRIE SAU DESENEAZĂ ACESTE PERSOANE ÎN SCHEMA DE MAI JOS:    

 

 

 

 

 

 

 

EU 
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LECȚIA 3 
DE LA PLANUL PERSONAL PENTRU TIMPUL LIBER LA PLANUL DE ACTIVITATE  
ANTERIOR AI ALES CEEA CE VREI SĂ FACI ÎN TIMPUL LIBER. RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE DE 
MAI JOS ȘI PROIECTEAZĂ PLANUL TĂU DE ACTIVITATE.   

 

  UNDE TE DUCI? 

 

 

  DE CE VREI SĂ MERGI ACOLO? 

 

 

  CE IEI LA TINE? 

 

 

   

 

  CU CINE VREI SĂ MERGI? 

 

   

  CÂND VREI SĂ MERGI ACOLO? 

 

 

  VERIFICĂ PROGRAMUL TĂU SĂPTĂMÂNAL. 

 

  

       CINE TE POATE AJUTA? 

 

 

        CE MIJLOC DE TRANSPORT FOLOSEȘTI? 
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LECȚIA 4 
EXERSAREA PLANULUI DE ACTIVITATE 
ASTĂZI VOM EXERSA PLANUL DE ACTIVITATE.  
 

• CE ȘTII DEJA? 

− CUM FACI O REZERVARE? 

− CE SPUI LA TELEFON? 

− CUM TE ADRESEZI UNUI ANGAJAT? 

− CUM TE ASIGURI CĂ NU AI UITAT CEVA?  

− CE FACI DACĂ AI NEVOIE DE AJUTOR? 

− CUM CERI AJUTORUL?  

− CUM INVIȚI OAMENII? 

− CE MIJLOC DE TRANSPORT POȚI SĂ FOLOSEȘTI?  

− CUM AJUNGI LA LOCUL UNDE VREI SĂ MERGI?  

− CUM ȘTII CE FILM RULEAZĂ?  

− CE ALTCEVA TREBUIE SĂ MAI ORGANIZEZI?  

• DISCUTAȚI ACESTE SUBIECTE ÎMPREUNĂ ȘI ÎNVĂȚAȚI UNII DE LA CEILALȚI.  

• CE ESTE DIFICIL ÎN PLANUL TĂU?  
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LECȚIA 5 
PREZENTAREA 

PREGĂTEȘTE O PREZENTARE A PLANULUI TĂU.  

EXPLICĂ: 

• CINE EȘTI. 

• CE VREI SĂ FACI. 

• DE CE VREI SĂ FACI ACTIVITATEA. 

• CU CINE VREI SĂ FACI ACTIVITATEA. 

• CUM VREI SĂ FACI.  

• CINE VREI SĂ TE AJUTE.  
 

PREZENTAREA VA DURA APROXIMATIV 5 MINUTE.  

POȚI FOLOSI CALCULATORUL, POȚI CREA UN POSTER, UN CÂNTEC SAU ORICE ALTCEVA.  
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PARTENERI 

 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE NETHERLANDS 

www.downkidsinternational.com 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 

 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 

www.auth.gr 

 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 

www.downturkiye.org 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul acestui material este 

responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor. 

 

 
DS LEISURE 

promovează 
petrecerea 
incluzivă a 

timpului liber 
pentru 

persoanele cu 
Sindrom Down 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.orgm/

