
Educația non-formală în sala de clasă (ed. a II-a) 

- atelier pentru profesori - 

 

Sub umbrela proiectului UNITED, finanțat prin Corpul European de Solidaritate, ne-am dorit să 

susținem un nou atelier pentru profesori la început de an școlar 2021-2022. Evenimentul a avut 

loc în data de 26 august, pe platforma Zoom și ne-am bucurat de prezența unor profesori din 

toată țara, motivați, activi și curioși care au făcut ca cele trei ore destinate atelierului să treacă 

cât ai spune ”United”.  

Deoarece scopul proiectului UNITED este dezvoltarea gândirii critice a tinerilor și împuternicirea 

civică a acestora prin activități de învățare non-formală pentru o mai bună conștientizare a 

dimensiunii democratice și însemnătății valorilor europene, unul dintre obiectivele atelierului 

pentru profesori a fost să testăm împreună metode și activități care încurajează dezvoltarea 

abilităților de leadership, a lucrului în echipă și a gândirii critice.   

Atelierul a debutat cu câteva joculețe și energizere amuzante și interactive, specifice zonei online 

care pot fi cu ușurință replicate la clasă. Ne-am dorit ca acest atelier să fie unul cât mai interactiv 

astfel că, încă de la prima activitate de cunoaștere, participanții au fost invitați să lucreze în Zoom 

break-out rooms și să le povestească colegilor de grupă despre un obiect nelipsit  de pe biroul 

lor de lucru, o carte dragă/ citită recent sau un obiect inutil din locuință la care nu pot renunța 

încă. Reușind astfel să stimulăm un grup care se întâlnea pentru prima dată, am mers mai departe 

cu prezentarea celor trei jocuri experimentale (Democracy vs. Communism, Community și Choose 

Your Nation) rezultate în urma muncii echipei de proiect United. Pentru a putea duce și aceste 

jocuri la clasă, profesorii vor primii pe mail variantele finale ale jocurilor împreună cu toate 

instrucțiunile necesare.  

Următoarele activități prezentate în cadrul atelierului s-au centrat pe dezvoltarea lucrului în 

echipă, a leadershipului și a gândirii critice. Pentru lucrul în echipă am ales două filmulețe 

motivaționale pe baza cărora am condus o reflecție, subliniind astfel importanța întrebărilor din 

aproape în aproape în urma cărora elevii să înțeleagă singuri anumite noțiuni, dialoguri, gesturi 

sau fapte din materialele prezentate la clasă. Ne-am gândit că ar fi bine venită și o simulare de 

tipul ”efficient team” vs. ”non-efficient team” pentru a  simți pe pielea noastă cât de importante 

sunt comunicarea eficientă, distribuirea corectă a rolurilor și coordonarea pentru ca o echipă să 

funcționeze ca atare.   

Inspirați de materialul valoros din manualul Bookmarks (No Hate Speech Movement) am ales 

pentru ultima parte a atelierului o activitate pentru dezvoltarea gândirii critice care a inclus 

posibilitatea jocului de rol și explorarea conceptului de  libertate de exprimare, un subiect des 

întâlnit în zilele noastre.  

Participanților li s-au prezentat pe ecran câteva handout-uri care conțin exemple de mesaje 

instigatoare la ură, postate online și au fost împărțiți în echipe de 6-8 persoane. Aceștia au fost 

https://fondong.fdsc.ro/upload/No%20Hatespeech/Bookmarks%20RO_2017.pdf,


nevoiți să decidă cum să procedeze cu comentariile sau mesajele controversate, abuzive sau care 

prezintă un potențial pericol. 

Activitatea a inclus și o etapă de reflecție în care am discutat despre diferențele de opinie 

marcante, despre pericolele unei atitudini excesiv de permisive sau, din contră, excesiv de 

restrictive dar și despre mesajul cu care am merge către elevii pentru care pregătim o activitate 

similară. 

Un ultim moment important al atelierului nostru a fost o scurtă sesiune de sharing în urma căreia 

participanții au discutat, în grupuri, despre platformele online pe care au ajuns să le îndrăgească 

în ultimul an școlar și care le-au fost de un real ajutor. Startul l-am dat noi cu o scurtă prezentare 

a platformei Classroomscreen care poate fi folosită atât în predarea online cât și în sala de clasă. 

Noi am recomandat-o datorită multiplelor funcții care includ: sound level (măsoară nivelul de 

zgomot din clasă), random name (ne ajută mai ușor să alegem cine răspunde sau să alcătuim 

echipe de lucru la clasă) sau crearea de polluri.  

Deși desfășurat în mediul online, atelierul Educația non-formală în sala de clasă (ed. a II-a) a reușit 

să înlăture barierele specifice unui astfel de mediu. Profesorii participanți au rămas conectați și 

implicați până la final iar feedbackul oferit a fost unul extrem de satisfăcător, dar și încurajator 

pentru debutul unui început de an școlar pe care ni-l dorim spornic și frumos.   

*Articol redactat de Ana-Maria Andronache, profesor de limba engleză și coach al proiectului 

UNITED.  

 

https://classroomscreen.com/app/wv1/6d6700c5-f6ca-4ebb-b0d2-5fd56f15bc6d

