
Mobilități în cadrul Proiectului ,,Elemente de Inovație și 

non-formal pentru motivare în Grădinița Tudor 

Vladimirescu” 
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EDUCAȚIA NON-FORMALĂ  

 În cadrul mobilității II a proiectului Erasmus participând la Cursul de formare ,,Non-formal learning- 

the golden door for an innovative future for schools” au fost prezentate și aplicate o serie de metode 

și jocuri non-formale educative ce pot fi utilizate în activitatea didactică atât cu preșcolarii, cât și în 

activități ce implică părinții sau cadrele didactice.  

 Printre acestea evidențiem următoarele: 

 

 

Metode: 

 Metoda carusel 

 Peretele Facebook 

 Voki 

 Iceberg intercultural 

 Word Art 

 Photovoice 

 

 

 

 

Jocuri/Exerciții de energizare: 

◦ Vânătoare de comori 

◦ Paharul în echilibru 

◦ Jocuri de dezvoltare a creativității 

◦ Bingo 

◦ Desenează cu veciul 

◦ Coajă, felie, suc de portocală 

◦ Pregătim pizza 

◦ Flee, fly, flo 

◦ Nume + mișcare 

 

 

 

 



Metoda carusel 

- Participanții la activitate sunt împărțiți în 3 

grupuri, urmând ca fiecare grup să enumere pe câte 

o foaie de hârtie fie contribuții, frici sau așteptări. 

- În momentul „secării” ideilor are loc „caruselul”- 

schimbul cerințelor, fiecare grup aducând noi 

completări.  

- Poate fi utilizată cu grupele de preșcolari (grupa 

mijlocie-mare) în momente precum captarea 

atenției sau în procesul de evaluare. 

 



Peretele Facebook 

„IMAGINEA MEA DE PE Facebook” 

- Poate fi utlizată cu grupele de preșcolari (grupa 

mijlocie-mare), ateliere de lucru și consiliere cu 

părinții sau comisii metodice, cercuri pedagogice. 

- Elemente ce pot apărea  în imaginea mea de pe 

Facebook:  

• Nume 

• Poză/desen/autoportret 

• Motto 

• Cea mai mare realizare în anul … 

• Cea mai frumoasă amintire petrecută cu familia 

• Lucrurile care ne displac în cadrul grupului 

• Super puteri 

 

 



Voki 

- Voki este o platformă/aplicație inteligentă și 

inovativă ce poate fi utilizată în activitățile cu 

preșcolarii în orice etapă a procesului de 

predare-învățare-evaluare. 

- Pași de urmat: 

• Creare cont pe https://l-www.voki.com/ 

• Personalizare avatarului  

• Alegere cadru  

• Inserare text/ mesaj audio pentru redare în 

limba dorită 
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Iceberg intercultural 

- În funcție de tema aleasă se pot dezbate 

aspecte ce vizează:  

• Lucrurile VIZIBILE (SURFACE) 

• Lucrurile NESPUSE (SHALLOW) 

• Lucrurile ASCUNSE (DEEP) 

- Poate fi utilizată cu grupele de preșcolari 

ateliere de lucru și consiliere cu părinții sau 

comisii metodice, cercuri pedagogice. 

 
 

 

 



Word Art 

- Este o platformă ce permite personalizare 

unui poster pornind de la temă (termen 

cheie) urmată de cuvinte ce redau 

complexitatea cuvântului de bază. 

 

- Pași de urmat: 

• Creare cont pe - https://wordart.com/ 

• Selectarea: fond, culoare, dimensiune 

cuvinte, formă etc. 
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Photovoice 

- Metodă ce poate fi utilizată în activitățile formale și non-formale cu preșcolarii. 

 

- Pași de urmat: 

• Grupul se deplasează în comunitate și face fotografii. 

• Selectarea unei fotografii care transmite un mesaj social și „spune” o poveste 

(exemplu diferențele între spanioli și români). 

• Scopul acestei „povești” din spatele fotografiei este de a transmite un mesaj puternic. 

• Este o metodă de fotografiere participativă, și are capacitatea de a abilita oameni şi 

comunităţi. Prin crearea unui spaţiu de discuţie în cadrul comunităţii, se creează un 

prilej pentru ca oamenii să-şi poată împărtăşi propriile nevoi, dorinţe şi perspective de 

viitor, să poată să mediteze asupra problemelor pe care le întâmpină şi asupra unor 

posibile soluţii. 
 

 

 



Vânătoarea de comori 

- Poate fi aplicată la fiecare nivel de 

vârstă, în cadrul temelor ca: 

Halloween, Paște, litere, animale, etc. 

 

- Pași de urmat: 

• În baza unui plan fix de obiective și 

puncte de interes are loc căutarea și 

descoperirea obiectelor ce au legătură 

cu tema (exemplu identificarea 

fiecărui cod QR întâlnit și apoi 

prezentarea comorilor descoperite). 
 

 



Paharul în echilibru 

- Poate fi aplicată cu preșcolarii de la 

sosirea în grădiniță. 

- Scopul: omogenizarea grupei, a echipei 

de lucru, construcție echipă. 

- Pentru a reliefa cele 4 etape (Tuckman) 

ale formării unei echipe: forming, 

storming, norming, performing, 

participanții sunt împărțiți în două 

grupuri. 

- Grupul are de construit un suport doar din 

cărți de joc și bandă adezivă pentru a 

susține timp de 1 minut un pahar cu apă. 

- Câștigătoare este echipa care area 

suportul cel mai înalt și rezistent. 
 

 



Bingo 

- Poate fi aplicată cu preșcolari, 

părinți, cadre didactice. 

- Organizare: individual. 

- Sarcina de lucru: În baza unui 

tabel fiecare participant trebuie 

să găsească corespondent-

persoană pentru fiecare 

categorie solicitată. 

- Prima persoană care reușește să 

completeze toate categoriile 

din tabel va striga BINGO!, 

semn că jocul s-a încheiat; 

fiind declarată câștigătoare. 
 



Desenează cu vecinul 

- Poate fi aplicată cu preșcolarii. 

- Organizare: în perechi. 

- Sarcina de lucru: Realizarea unui desen cu temă dată (exemplu: o barcă) folosind în același timp pixul 

și hârtia fără a vorbi într-un anumit timp. 
 



Coajă, felie, suc de portocală 

- Poate fi aplicată cu preșcolari, 

părinți, cadre didactice. 

- Organizare: individual. 

- Scopul: rezolvare de 

conflicte. 

- Sarcina de lucru: Fiecare 

participant primește un bilețel 

ce are caracter privat. La 

semnalul conducătorului de 

joc participanții vor descoperi 

că unele sarcini coincid; într-

un anumit timp participanții 

trebuie să rezolve sarcina 

primită. 



Diseminare proiect, mobilitate II, Spania, Balcelona  



Diseminare proiect, mobilitate I, Malta, Senglea 



Vă mulțumim! 


