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A2.2. Educație pentru toți copiii – egalitatea de șanse 

 

Școala este ,,un mijloc care crează comunități primitoare, construiesc o societate incluzivă si oferă 

educație pentru toti.’’ Educația pentru toți corespunde în educația școlară, școlii incluzive și dorește să 

asigure șanse egale pentru toți copiii.  

 

Nivelul: primar 

Materiale necesare: ● creioane colorate/carioci ● coli A4 ● coli flipchart ● scotch 

Obiectivul activității: formarea deprinderii de relaționare sănătoasă în absența sentimentelor 
de discriminare și marginalizare a celuilalt. 

Desfășurarea activității: 

1. Copiii încearcă să completeze steaua folosind cuvinte sau simboluri legate de EDUCAȚIE. 

     Când auzim EDUCAȚIE ne gândim la…  

  

EDUCAȚIE



 
 

 
 

2. Se citește povestea „Școala tuturor“. 

 

ȘCOALA TUTUROR  

de Andreea Ciocâlteu 

 

Într-o pădure de munte, aproape de lacul cu cea mai limpede apă din câte ape există pe 

pământ, la fiecare început de toamnă, puisorii animalelor se pregăteau de școală. Îi aștepta aici 

bătrânul urs Bruno, învățător la „Școala tuturor“. 

  Toate animăluțele din pădure învățau de la Bruno tainele cititului semnelor naturii, 

socotitul proviziilor pentru iarnă; mergeau alături de el în drumeții ori la pescuit, cântau și se 

jucau făcându-și noi și noi prieteni. Pentru Bruno, natura nu mai avea nicio taină pentru că el 

colindase toate împrejurimile și învățase lucruri minunate. Într-o vreme, ursul fusese la circ și 

acolo cunoscuse oamenii. De la ei învățase acrobații și jocuri cu care își distra acum prietenii și 

elevii din pădure.  

Dar anii au trecut și Bruno era acum bătrân și înțelept. Își dorea un urmaș de nădejde, un 

ucenic pe care să îl învețe tot ce știa el și care să rămână învățător, aici la „Școala tuturor“ .   

Acum, la acest început de toamnă, gradina școlii era plină de iepurași, vulpițe, ursuleți și 

pui de caprioară. Bătrânul învățător era fericit să fie în mijlocul lor.  

Pe când puișorii așteptau să primească tăblițele și condeiele pregătite de învățătorul 

Bruno, pe cărarea școlii venea agale, aproape șchiopătând, un cățeluș lățos și cam murdar. Bruno 

îl întâmpină și le spuse puișorilor cu glasul lui cald:  

— Dragii mei, el este noul vostru coleg, cățelușul Baron. Vă rog să îl primiți în mijlocul 

vostru!  

— Dar el nu este ca noi! spuse vulpița Zița.  

— Nu ne seamană deloc, observă și Martinel.  

— Dragii mei, nu uitați că aceasta este „Școala tuturor“! se auzi glasul moale al iepurașului 

Pufi. 



 
 

 
 

  Toți ochisorii îl priveau curioși iar Baron se întristă. Știa că este diferit. Crescuse o vreme 

pe lângă o casă din sat. Apoi își pierduse stăpânii. Învățătorul Bruno îl găsise rătăcind zgribulit pe 

cărările pădurii și îl condusese până aproape de stâna unui cioban. Acolo, Baron păzea oile și 

primea câte ceva cald de mâncare. Bruno îl rugase să vină în fiecare zi la „Școala tuturor“.  

„Cu timpul mă vor iubi!“, își spunea în gândul său cățelușul Baron. El se străduia să asculte 

învățăturile bătrânului Bruno, își ajuta colegii și avea o vorbă bună pentru fiecare. Uneori, când 

nu se grăbea către stână, alerga prin pădure împreună cu vulpița Zița și ursulețul Martinel.  

— Nu pleca! Mai rămâi cu noi! Îl rugau prietenii săi! Ne distrăm atât de bine împreună.  

— Nu se poate. Sunt așteptat la stână. Am treabă!  

Se apropia vara, iar pădurea era plină de viață. Puișorii de animale crescuseră și așteptau 

cu drag vacanța. Toți erau acum gata de sărbătoare. Pregatiseră cântece vesele și poezii pentru 

Serbarea Bucuriei. Bătrânul învățător îi laudă și le oferi premii.  

— Dragii mei, am petrecut împreună un an minunat. Voi toți sunteți acum, muuult mai 

învățați. Am ales și un ucenic, un învățător care sa îmi urmeze aici, la „Școala tuturor“. El este 

cățelușul Baron. Întregul an, Baron a învățat la școala noastră, dar a și lucrat la stâna din deal. 

Cred că și voi l-ați îndrăgit. Baron este un cățeluș isteț și un coleg minunat. Va rămâne alături de 

mine, în pădure și va învăța tainele naturii pentru că mai târziu să îi învețe și pe puii voștri. 

— Bravooo! Bravoo! strigau într-un glas colegii lui Baron.  

Acum, toți au înțeles cât de bogați erau. Baron era diferit, dar minunat. Prietenii săi îl 

ajutaseră să devină ucenicul bătrânului învățător. Era fericit în prima lui familie! 

 

3. După lecturarea poveștii, copiii vor fi încurajați să răspundă la următoarele întrebări: 

 Care sunt personajele acestei povești? 

 Care este personajul vostru preferat? De ce?  

 Ce alte personaje v-au plăcut? De ce?  

 De ce era diferit Baron de colegii săi? 

 Cum se termină povestea? 

  



 
 

 
 

 

 

4. Sceneta „Școala tuturor“. 

Familiarizați anterior cu lectura și personajele, copiilor li se atribuie câte un rol pentru a realiza o 

scurtă scenetă. Copiii vor fi încurajaț să improvizeze mișcări și să își imagineze replici noi pentru 

fiecare personaj. 

Roluri: povestitorul, învățătorul Bruno, cățelușul Baron, vulpița Zița, ursul Martinel, iepurașul 

Pufi.  

 

5. Dacă sceneta pare dificil de realizat, copiii, împărțiți în echipe de câte 2, pot realiza o 

activitate cu titlul Continuă povestea.  

Grupa 1: A fost odata ca niciodată un ….. . Pe o coală de hărtie, ei pot reprezenta printr-un 

desen propoziția lor. 

Grupa 2: Acesta …. 

Grupa 3: Într-o zi …..   

 

La final se lipesc desenele sub forma unei benzi desenate pe o coala de flipchart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


