
Prima întâlnire, de înființare a clubului 
(50 de min, dar poate fi mai mult sau mai puțin, voi decideți) 

 
Deoarece modalitatea desfășurării primului atelier de înființare a clubului depinde de vârsta 

participanților, dăm aici un exemplu pentru ciclul primar, eventual gimnazial. 

Scopul întâlnirii: dezvoltarea empatiei, a spiritului de voluntariat, a muncii în echipă. 

1) Facilitatorul For LIFE va așeza toți participanții în cerc sau semicerc iar apoi se va prezenta în mod 

cât mai vessel posibil: cu o poză A4, cu o ghicitoare de genul: “Sunt simpatic, mă distrez/ Și ForLIFE 

coordonez”, apoi va pune câteva întrebări vesele sau de cultură generală pentru a dinamiza începutul. 

Va spune de asemenea ceva ce îi place să facă și ceva ce nu îi place să facă. Apoi, va cere fiecărui elev 

participant să procedeze la fel. 10 min 

2) Facilitatorul va prezenta Comunitatea For LIFE, activitățile acestei comunități și va pune accent 

pe ȘANSA de a face parte dintr-o comunitate națională. (www.forlife.ro)   2 min 

3) Se va asculta IMNUL FORLIFE https://www.youtube.com/watch?v=0xlV6TqPFco&t=5s   3 min 

4) Se va face un joc de cunoaștere, de exemplu BINGO UMAN în care se vor pune diferite întrebări, 

iar elevii vor ridica mâna. Pentru a nu o ridica la întâmplare, li se va pune EVENTUAL o întrebare 

clarificatoare. De ce ție îți place….Întrebările vor fi de genul: Cui îi place ciocolata? Cui îi place LEGO? 

Cui îi place matematica? etc. 5 min 

5) Se va prezenta o poveste motivațională, de exemplu / sau 

https://forlife.ro/stelele-de-mare/ sau oricare alta, adecvată nivelului de vârstă. Ne-ar fi foarte util ca, 

dacă va fi folosită altă poveste, să ne trimiteți în mail povestea folosită, pentru a le fi utilă și altora.  

Foarte important: se vor pune întrebări de conștientizare, de exemplu pentru povestea UN PAHAR CU 

LAPTE vor fi puse întrebări de tipul: De ce credeți că tânărul vroia să renunțe la facultate? De ce tânăra 

nu i-a adus apă, ci un pahar mare cu lapte? De ce tânăra nu i-a luat bani pentru laptele oferit? Voi ați 

dăruit vreodată ceva fără a cere ceva în schimb? și întrebările continuă din întreaga poveste. 15 min 

6) Facilitatorul va împărți elevii în mai multe echipe (fiecare elev va trage un bilet cu număr, sau 

facilitatorul va număra participanții), e important ca într-o echipă să fie între 3-5 persoane, grupe 

aproximativ egale și vor primi o listă cu întrebări ce ne ajută la îndeplinirea scopului activității: despre 

empatie, despre spiritul de voluntariat, despre diferite situații de viață de genul: găsești un porumbel 

rănit, ce vei face cu el? etc., situații pe care le veți discuta apoi cu toții.    10 min 

7) Facilitatorul va mulțumi tuturor pentru participare și le va spune că, începând de data viitoare, 

fiecare va primi o monedă FOR LIFE, pentru participare. Monedele le veți primi prin curier la adresa 

specificată. Cine adună 5 asemenea monede, le va da coordonatorului și în schimbul lor va primi un 

breloc FOR LIFE. La 3 brelocuri FOR LIFE predate profesorului coordonator, vor primi un medalion 

FOR LIFE. Ar fi frumos să avem și o prezență a elevilor, pentru ca elevii să nu ia medalioane de la la 

colegi, scopul nu e să primească medalioane ci să fie la cât mai multe activități. 

8)  În timp ce se vor pregăti de plecare, se va asculta una din melodiile: SĂ-NVĂȚĂM SĂ FIM MAI 

BUNI (până la minutul 3 și 50 s) https://www.youtube.com/watch?v=ShBVfo5UIbo respectiv I LOVE 

MY LIFE (pentru cei gimnazial, liceal) https://www.youtube.com/watch?v=dXSXVhr06Rg&t=126s 

dar se lasă să plece copiii în timpul melodiilor  
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