
Exemplu atelier retrospectiv - 1 an de
Clubul Vocea Copiilor

Să treacă prin activitățile de la Club și să își amintească ce anume au facut în

fiecare atelier

Să se stimuleze discursul liber;

Să îi încurajeze la evaluare și retrospectivă;

Să se încurajeze gândirea strategică;

Să se dezvolte abilități de a lucra în grup.

Timp estimat: 2 ore

Tema activității: 1 an de școală la Clubul Vocea Copiilor

Obiectiv general:

Să facem o retrospectivă a activităților desfășurate la Club timp de 1 an școlar și să

evaluăm impactul.

Obiective specifice:

Elementele cheie: cooperare, apartenența la grup, evaluarea activității lor.

Materiale necesare: pixuri, culori acrilice, foi de flipchart, foi colorate, pensule,

pahare de apă, alte materiale colorate, creioane, markere, carioci, lipici, foarfece.

Activitatea Descrierea activitatii Metode

Energizer
Jocul 

Energizer – Flamingo și pinguinii: un joc în care
fiecare primește câte un rol și trebuie să se transforme
unul pe altul din flamingo în pinguin și invers. Jocul
simbolizează transformarea lor ca persoane. Se joacă

de mai multe ori.

Împreună cu copiii vom trece prin atelierele de la
Clubul Vocea Copiilor pe care le-am făcut și ne vom

aminti momentele cheie pe care le consideră fiecare ca
fiind importante.

Recapitulare
Munca în

 echipă
 

Brainstorming
 
 



Activitatea Descrierea activitatii Metode

Grupul se împarte în 4-5 grupuri mai mici și primesc
sarcina de a face un colaj cu cele mai frumoase amintiri
de la Clubul Vocea Copiilor din anul școlar care a trecut. 

Cadrul creat este că fiecare echipă trebuie să își
imagineze că vor face o postare pe Facebook sau pe

Instagram astfel încât să își informeze amicii despre ce
au făcut ei la Club. 

 
La final, fiecare echipă trebuie să prezinte ce a făcut și

ceilalți pot adresa întrebări.
Facilitatorii vor modera discuția și vor încerca să afle de

ce acelea sunt amintirile cele mai importante pentru
copii astfel încât să descopere care a fost impactul

asupra copiilor.
 
 

Se împart post-it-uri copiilor, pe care vor nota cum s-
au simțit la atelier și ce notă vor să dea - de la 1 la 10. 
Invităm fiecare copil să ne împărtășească părerea lui

iar la final se face o concluzie cu toata lumea.

Va avea loc o discuție despre ce anume le-ar plăcea
copiilor să se întâmple în lunile de vacanță în cadrul
clubului.  Fiecare copil trebuie să se gândească și să

propună măcar o activitate și, atunci când nu este clar ce
presupune aceasta, să o explice grupului. 

 
Facilitatorii vor reține aceste informații și le vor spune

care sunt propunerile lor, iar împreuna vor valida o
parte dintre activități, urmând ca restul să se planifice în

echipa de proiect conform cu logistica necesară.
 

La final se face o adunare mare de grup în care toți
copiii să strige tare numele clubului și să încheie un an

școlar de Club cu multă energie.
 
 

Planuri 
pentru vară

Evaluare

 
 
 

Discuția 
facilitată

Munca în 
echipă

 

Cele mai 
frumoase 
amintiri

Prezentare 
și discuție
 dirijată



Vocea Copiilor 
Online

ateliere 

de facilitare  

pe Zoom

Odată cu pandemia, Clubul Vocea Copiilor a trecut printr-un proces de

adaptare, de la mediul fizic la cel online. Au fost foarte multe provocări și

situații în care creativitatea ne-a fost cea mai bună prietenă iar în cele din urmă

am reușit să adunăm copiii și să ne reconectăm la atelierele de facilitare și

animație. Astfel, am creat o pagină de Facebook a proiectului, unde săptămânal

am postat activități din 3 categorii: "fizic-emoțional-intelectual" (cele trei

elemente prin care se dezvoltă o competență). Ulterior, am alăturat acestor

activități și atelierele online în care elevii  de primar au învățat despre popoarele

lumii în modulul "Călători în jurul lumii", iar cei de gimnaziu au descoperit

ingredientele pentru ceea ce înseamnă dezvoltare comunitară și, ulterior, am

pus împreună la cale organizarea expoziției de Photovoice. 

Tot online, pe Facebook, am oferit săptămânal o resursă pentru profesori. 

De asemenea, și atelierele de animație s-au transferat în mediul online, copiii

cântând la instrumente folosindu-se de ustensilele din bucătărie și intrând în

tainele poveștilor prin programul PoveȘtim. 

provocări

 săptămânale pe

 pagina de 

Facebook

ateliere 

de animație

ateliere 

PoveȘtim

Concursuri 

"Vocea Copiilor

 Online" și "Cel mai

 activ copil al

 lunii" 

resurse 

pentru 

profesori

Ateliere online

 Photovoice
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CLUBUL VOCEA COPIILOR 
  DE ACUM SI ÎN 

fizicfizicintelectualemoțional

3 activitati/ saptamana pentru copiii
claselor de primar si gimnaziu 

2 zile / saptamana dedicate
profesorilor

ONLINE
)

)

) ) ) ))
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Idei de provocări 
săptămânale pe pagina

 de Facebook 



APRILIE
2020

SĂPTĂMÂNA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

30 martie
- 3 aprilie

6-10 
aprilie

13-17 
aprilie

20-24 
aprilie

27 aprilie
- 1 mai

VACANTAAAAA

ora 10:00- activitate clasele I-IV
ora 14:00- activitate  clasele V-VIII

VACANTAAAAA
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intelectualemoționalfizic

profesori profesori

profesori profesori

profesori

profesori

profesori profesori

Orarul lunar Vocea Copiilor Online 

AUGUST
2020
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întrebare 
surpiza

Activitate postată pe Facebook                                                                  
luni și joi:

      10:00- primar; 14:00- gimnaziu

SAPTAMÂNA LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

1-2
august

3-9
august

10-16
august

17-23
august

24-30
august

)

)

SÂMBĂTĂ

atelier online - 5 și 19 august gimnaziu
atelier online - 6 si 20 august primar

animație  online cu Jean si Ana 
      12 și 25 august

provocare provocare

provocare

provocare provocare

sâmbătă- întrebare surpriză


