
Lista materialelor necesare:
un microfon  făcut dintr-un tub luat dintr-o hârtie igienică și o minge din plastic.

VALORI SOCIALE ȘI DEMOCRATICE 3-6

20-25 de copii 
în cerc

45 de minute

DIALOGUL - 
MICROFONUL MAGIC

Obiectivele de învățare care urmează să fi e realizate pe parcursul activității:

Scopul principal este dezvoltarea obiceiurilor de ascultare  respectuoasă și  dialog respectuos. 
Pe parcursul activității copiii sunt încurajați:
• Să recunoască și să respecte nevoile și dorințele celorlați cu scopul de a formula idei în grup
• Să descopere preferințele celorlalți în timp ce ascultă atent
• Să conștinetizeze ce este respectul și să conștinetizeze importanța ascutării opiniei celorlalți, 
gustului celorlalți, luând în considerare diferențele sociale și culturale ( adaptate vârstei lor)

1. Organizatorul trebuie să pregătească un microfon dintr-un tub  luat dintr-o hârtie igienică  și o minge 
de plastic și să deseneze butoanele microfonului pe tub, la fel ca în imaginea de mai jos:

2. Organizatorul va lista  câteva teme posibile pentru a discuta. Este preferabil să se ofere o gamă 
largă de exemple amuzante și interesante dintre obiceiurile zilnice ale familiilor: ce tip de mâncare 
mănâncă și ce tip de mâncare le place, ce programe TV le place să urmărească, ce sporturi la place 
să joace/ să practice, ce fi lme au văzut, ce locuri au vizitat etc. și se selectează o temă.

3. Înainte să înceapă jocul, copiii trebuie să se așeze într-un cerc. Este important să fi e relaxați.



4. După ce a fost  anunțată tema despre care urmează să se discute, copiii primesc un minut să se 
gândească la ce vor să spună.  Se prezintă regulile jocului: Toți copiii trebuie să vorbească. Fiecare 
fată/băiat are un minut să vorbească despre un loc vizitat. Copilul care ține în mână microfonul trebuie 
să se ridice și să stea în picioare. Scopul este ca vorbitorul să explice ce i-a plăcut și de ce. Ceilalți 
copii trebuie să asculte atenți și să pună întrebări vorbitorului după ce acesta și-a terminat prezentarea. 
Organizatorul trebuie să ghideze copiii și întrebările puse de copiii, așa încât să ajute la o prezentare 
cât mai detailată. Trebuie accentuate  acele aspecte care duc la diferențe culturale și sociale, trebuie 
încercat să  se arate interes față de aceste diferențe, creându-se o atmosferă comfortabilă și de  
încredere. Când toți copiii au folosit microfonul, va fi  timpul pentru a juca un joc  rapid și ușor și pentru 
a se odihni in pic. 

5. JOC: Alege un cântec

Copiii sunt rugați ca să se plimbe într-un cerc și să cânte în timp ce aud cântecul. Deodată se 
oprește cântecul.Copiii trebuie să își găsească o pereche să întrebe o întrebare și să se așeze pe 
jos. De exemplu: înainte ca organizatorul să dea drumul muzicii va spune:  De data aceasta cautați 
o pereche și întrebați : Care este culoarea ta preferată? Data următoare se alege o altă întrebare : Ai 
surori sau frați? Sau Care este mâncarea ta preferată?. Se atrage atenția elevilor că de fi ecare dată 
trebuie să își caute o altă pereche.În acest joc este important să se clarifi ce bine întrebările înainte să 
pornească jocul. Copiii sunt urmăriți și li se poate oferi ajutor în timpul jocului dacă au nevoie. După 
terminarea jocului, copiii sunt rugați să se așeze la locurile obișnuite. Se verifi că ce își aduc aminte din 
prezentările celorlați de la începutul jocului. Sunt selectați pe rând câțiva copiii și întrebați care au fost 
acele prezentări cu care au fost de acord și care au fost acelea cu care nu au fost de acord. Încercați 
să îi ajutați să își aducă aminte de atâtea intervenții de câte pot. După  ce se pun următoarele întrebări 
celorlați copiii. Este necesar să înțeleagă că nu ne plac aceleași lucruri și acesta se datorează faptului 
că suntem diferiți.

De  ce ești de acord cu XXXX ? De ce nu îți place ce a menționat XXXX ? Ne place tuturor același 
lucru? Acesta este un lucru bun sau un lucru rău?  Suntem diferiți?  Dacă nu îmi place ce îi place 
celuilalt ce ar trebui să fac? El sau ea merită să fi e ascultat/ă chiar dacă nu sunt de acord cu ceea ce 
spune el/ea? Îmi place ca oamenii să mă asculte când spun ceva? Copiii trebuie ghidați să se apropie 
cât posibil de defi niția dialogului și respectului. Sunt rugați să își exprime sentimentele când sunt 
respectați și când nu sunt respectați. ( de exemplu: Ne place când colegii respectă ce ne place nouă? 
Cum te simți cân cineva nu respectă ceea ce îți place? Dacă acest lucru te face să te simți rău, crezi că 
și ceilalți se simt la fel în situații asemănătoare? Trebuie să respectăm lucrurile ce le plac celorlați? )La 
fi nal, copiii sunt rugați să analizeze dacă au fost capabili să asculte , să își aducă aminte de cele spuse 
de colegi și de lucrurile despre care au spus colegii că le place.  Determinați-i pe copiii să exprime 
dacă le place să fi e asculați și dacă au fost capabili să asculte în timpul jocului, dacă unii copii au fost  
întrerupți , sau dacă trebuie să aratăm interes când alții ne spun ceva. 

Sfaturi și trucuri: putem spune copiii să-și închidă urechile la sfaturi și să-și deschidă ochii la exemple, 
pornind de la modelul că în felul în care ne adresăm copiilor va fi  felul în care ei vor vorbi cu ceilalți 
( este mai ales interesant în cazul acelor persoane care cred că prin ridicarea vocii  copiii vor fi  mai 
atenți, iar ei vor fi  mai respectați)

Idei pentru activități viitoare: Microfonul poate fi  dăruit acelui copil care a ascultat cel ami atent și care 
poate să-și aducă aminte de cele mai multe lucruri care i-au plăcu/nu i-au plăcut colegilor.


