
Jocul educațional Traseul Consiliului Elevilor poate fi utilizat pentru a ajuta membrii consiliului, elevii ce nu 
sunt în consiliu, angajații școlii și alte persoane interesate să proiecteze pașii de lucru pe care îi poate 
realiza Consiliul Elevilor în procesul de reprezentare a opiniei elevilor în dialog cu administrația școlii. 
Parcurgerea jocului poate fi realizată în grupuri omogene sau mixte a câte 6-8 persoane. Dacă se optează 
pentru grupuri mixte – cu adulți și copii, se recomandă ca numărul copiilor să fie de minim de două ori mai 
mare decât numărul adulților. 

Imprimați câte un set de carduri și o fișă Traseu pentru fiecare grup. Cardurile pot fi imprimate pe două foi 
de dimensiunea A4, iar fișa Traseu – pe o foaie de dimensiunea A2 sau pe patru foi de dimensiunea A4. 
Decupați cardurile. În cazul în care ați ales să imprimați fișa Traseu pe foi A4, lipiți foile între ele pentru a 
forma imaginea completă a Traseului.

Timp: 60 de minute

Formați grupurile și încurajați-le să:

· analizeze traseul pe care ar putea să-l parcurgă un consiliu al elevilor în reprezentarea opiniei 
elevilor privind viața școlară 

· citească și reflecteze asupra cardurilor
· denumească fiecare pas/etapă descrisă pe card
· aranjeze cardurile pe traseu într-o ordine logică.

Încurajați grupurile să împărtășească pe rând Traseele pe care le-au format. 

Debrifare: 

· Cum a fost procesul?
· Care este etapa ce este realizată frecvent de consiliul elevilor din instituție? 
· Care este etapa ce este atinsă cu dificultăți/provocări de către consiliu?
· Care este etapa ce nu a fost cunoscută de către participanți? 
· Ce a fost util? 

INSTRUCȚIUNI

Jocul	educațional	Traseul	Consiliului	Elevilor	a	fost	dezvoltat	la	inițiativa	membrilor	Platformei	Copiilor,	după	ce	au	realizat	în	

2018 și	au	concluzionat	că	deşi	Consiliul	Elevilor	trebuie		 	raportul	„Dreptul	la	opinie.	Așa	cum	este	învățat	și	practicat	la	școală"

să	comunice	administraţiei	sugestiile	şi	nevoile	elevilor,	acesta	obișnuiește	să	organizeze	cel	mai	des	activităţi	culturale	şi	de	

recreere.	Adolescenții	de	la	Platforma	Copiilor	și-au	propus	să	ofere	un	instrument	de	lucru	prin	care	atât	elevi,	cât	și	adulții	

care	susțin	Consiliile	Elevilor	pot	să	inițieze	discuțiile	despre	și	să	analizeze	un	model	prin	care	poate	�i	pus	în	practică	scopul	

general	al	Consiliului	Elevilor	–	de	a	reprezenta	opinia	elevilor	privind	viața	școlară.	
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